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1. ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුවක් ආරම්භ කිරීම 
 

1.1 රජපේ සථි ර තනතුරක් පහෝ අනියම්/ආපද්ශක පහෝ තොවකොලික තනතුරකට 

 ත්කරනු ලබන නිලධොරිපයකු සම්බන්ධපයන් ඔහුපේ ප ෞද්ගලික රොජකොරි 

කටයුතු  වත්වොපගන යොම සඳහො ඔහු පවනුපවන් ප ෞද්ගලික ලිපි 

පගොනුවක් ආරම්භ කර යොවත්කොලීන කරමින්  වත්වොපගන යොයුතුය. 
 

1.2 ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුවක් ආරම්භ කරන අවසථථොපේදී පමම පගොනුව දීරඝ 

කොලයක්  වත්වොපගන යොමට සිදුවන බැවින්, ඝන කවරයක් භොවිතො පකොට 

එය ආරම්භ කිරීම කලයුතු පේ. තවද, ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනු නඩත්තු කිරීම 

සම්බන්ධපයන්  හත සඳහන් කරුණු පිළිබඳවද විෂය භොර නිලධොරීන් 

අවධොනය පයොමු කිරීම කලයුතුපේ. 
 

I. ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුව දීරඝ කොලයක්  රිහරණය කලයුතු 

පේඛනයක් වීම 
 

II. නිලධොරිපයකුපේ රොජකොරී ජීවිතයට අදොළව වටිනො ලියකියවිලි 

රොශියක් නඩත්තු කරනු ලබන ලිපිපගොනුවක් වීම  
 

III. නිලධොරියො සහ ඔහුපේ කලත්රයො ඇතුළු  වුපේ සොමොජිකයන්පේ 

අයිතීන් පිළිබඳ සුරක්ිත බව ආරක්ෂො පකපරන පේඛනයක් වීම 
 

IV. නිලධොරියො රජයට ඇති බැඳීම් පිළිබඳ පතොරතුරු ඇතුලත් පේඛනයක් 

වීම 
 

V. විවිධ කොරයොල අතර සංසරණය වන ලිපිපගොනුවක් වන බැවින් 

ලිපිපේඛන ආරක්ෂො කලයුතු පේඛනයක් වීම 
 

VI.  රිහරණයට  හසු වන අන්දමින් කොල ක්රමොනුකූලව තැන් ත් 

කරතැබිය යුතු පේඛනයක් වීම 
 

VII. ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුව රහසය පේඛනයක් බැවින් නඩත්තු කරන 

නිලධොරින් විපශථෂ අවධොනයකින් ක්රියො කිරීම 
 

VIII.  ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනු නඩත්තු කිරීපම්දී අගුළුලො වැසිය හැකි 

ලිපිපගොනු අේමොරි පහෝ කැබිනට් භොවිතො කිරීම 
 

IX. ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුව හිමි නිලධොරියො මියගියද, ඔහුපේ/ඇයපේ 

යැප න්නන් ප්රතිලොභ ලබොගැනීපම් දී ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුව ඉතො 

වැදගත්වන බැවින් ඒ තොක් එය සුරක්ිතව තබොගත යුතුය. 
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1.3. ලිපිපගොනු විවෘත කිරීම ඒකොබද්ධ ක්රමයට සහ පබදූ ක්රමයට සිදුවන අතර 

ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනු නඩත්තුපේදී ලිපි විශොල සංඛයොවක් පගොනුකිරීමට සිදුවන 

බැවින් සහ කොරයොල අතර පගොනුව සංසරණය කිරීමට සිදුවන බැවින්, 

ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනු නඩත්තුව පබදූ ක්රමයට  වත්වොපගන යොම වඩොත් සුදුසු 

පේ. 

 

1.4. නිලධොරියොපේ චරියො සටහන්  ත්රය ප ෞද්ගලික ලිපි පගොනුපේ වම්  ස සටහන් 

 ත්ර සමඟ අමුණො තැබිය යුතු පේ. 
 

1.5. ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුපවහි ඉදිරි ස කවරපයහි නිලධොරියො සම්බන්ධපයන් 

 හත සඳහන් පතොරතුරු ඇතුලත්පකොට තැබීම වඩොත් සුදුසු පේ. 
 

 

I. ලිපිපගොනුපේ අංකය (පමය දකුණු ස ඉහළ පකලවපර සහ වම් ස  හළ 

හරසථ අතට පයදිය යුතුය) 

II. නිලධොරියොපේ සම්ූරණ නම (මයො/මිය/පමනවිය ආදී වශපයන්) 

III. තනතුර 

IV. පසථවය ( න්තිය/පරථණිය සහිතව) 

V. උ න් දිනය 

VI. ජොතික හැදුනුම් ත් අංකය 

VII. මුේ  ත්වීපම් දිනය 

VIII. පසථවය සථීර කළ දිනය 

IX. වැටුප් වරධක දිනය 

X. පසථවය දීරඝ කිරීපම් දිනය 

XI. වැන්දඹු, වැන්දඹු පුරුෂ, අනත්දරු විරොම වැටුප් අංකය 

XII. විරොම ගැන්විය යුතු දිනය 

 

1.6. ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුවක අදොල වන  රිදි  හත සඳහන් පේඛන ඇතුලත් 

විය යුතුය. 

 
I. මුේ  ත්වීපම් ලිපිපේ කොරයොල පිට ත 

 

II. මුේ ත්වීම භොර ගැනීමට කැමැත්ත ප්රකොශිත ලිපිය (වයඹ  ළොත් කොරය 

 ටි ොටික රීති 3  රිශිෂථටය - ඇමුණුම 01) 
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III. මුේ ත්වීම භොර ගනිමින් රොජකොරියට වොරතො කල බව සනොථ කරන ලිපිය 

(වයඹ  ළොත් කොරය  ටි ොටික රීති 4  රිශිෂථටය - ඇමුණුම 02) 
 

IV. ජොතික හැඳුනුම් පතහි සහතිකකල පිට ත 

 

V. උප් ැන්න සහතිකපේ මුේ පිට ත (උප් ැන්න සහතිකපයන් උපුටො ගත් 

සටහන පහෝ ඡොයො පිට තක් පනොපේ) 
උප් ැන්න සහතිකයක් පනොමැත්පත්නම් අනුමොන වයසථ සහතිකය 

(අනුමොන වයසථ සහතිකයක් ඉදිරි ත් කල අවසථථොවකදී උ න්දිනය පලස 

සැලපකන්පන් අදොළ වරෂපේ ජූලි 01 දින පේ) 

 

VI. පසථවො වයවසථථොව පහෝ බඳවො ගැනීපම්  ටි ොටිය ප්රකොර තනතුරට අවශය 

කරන මූලික අධයො න සුදුසුකම් සනොථ පකපරන අධයො න, පවනත් 

අධයො න හො වෘත්තීමය සහතිකවල මුේ පේඛන (පමම පේඛනවල 

ඡොයොපිට ත් භොර ගන්පන්නම්, මුේ පේඛන හො ඡොයොපිට ත් සසඳො බැලීපමන් 

 සුව එම ඡොයොපිට ත් මුේ පේඛන හො සමොන බවට එම බලධොරියො විසිනුත්, 

එම පිට ත් අවයොජ සහතිකවල ඡොයොපිට ත් බවට නිලධොරියො විසිනුත් 

සහතිකපකොට තිබිය යුතුය.) 

 

VII. ආණ්ඩුක්රම වයවසථථොවට අවනත වන බවට ප්රතිඥොව (ප ොදු 278 - ඇමුණුම 

03) 

 

VIII. පසථවපයන් ඉවත් වන්පන්නම් මොසයක් කේ පදන බවට වන  ප ොපරොන්දු 

ප්රකොශය (ප ොදු 160 පසථවො ගිවිසුම - ඇමුණුම 04) 

 

IX. වත්කම් හො බැරකම් ප්රකොශය (ප ොදු 261 - ඇමුණුම 05) 

  

X. අදොළ වන  රිදි වත්කම් බැරකම් ප්රකොශය 

 

XI. විවොහක, අවිවොහක තත්ත්වය පිළිබඳ ප්රකොශය (ප ොදු 176 - ඇමුණුම 06) 
 

XII. සිවිේ තත්වය පවනසථ වීම් සම්බන්ධ ලිපි වල පිට ත් (දික්කසොද වීම්,නැවත 

විවොහ වීම්, ැවිදි උ වැදි වීම්,සථී පුරුෂ භොවය පවනසථ වීම්) 

 

XIII. විවොහක නම් විවොහ සහතිකය, කලත්රයොපේ උප් ැන්න සහතිකය, දරුවන් 

සිටීනම් දරුවන්පේ උප් ැන්න සහතික 
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XIV. පසථවයට  ත්ව  විවොහ වූ අවසථථොවක දී - නිලධොරියකු ප ොදු 224 ආකෘතිය 

මගින් දැන්වීම. (ඇමුණුම 07)  නිලධොරිණියන් ප ොදු 224 ‘අ’ මඟින් දැන්විය 

යුතුය. (ඇමුණුම 08) 

 

XV. දරුවකුපේ ඉ දීම, විවොහය, මරණය,නිලධොරියකු විසින් ප ොදු 87 මඟින් ලබො 

දිය යුතුය. (ඇමුණුම 09)  නිලධොරිණියක ප ොදු 87 ‘අ’ මඟින් ලබො දිය 

යුතුය(ඇමුණුම 10) 

 

XVI. වවදය  රීක්ෂණ වොරතොව (පසෞඛය 169 ආකෘතිය - ඇමුණුම 11) 

 

XVII.  ත්වීපම් සථවභොවය අනුව ඇ යක් තැබීමට නියමකර ඇත්නම්, එපසථ නියම 

කර ඇති ආකොරයට ඇ  තැන් තුවක් තබො ඇති බවට නිකුත් කල සහතිකපේ 

සහතික කල ඡොයොපිට තක් 

 

XVIII. චරියො සටහන (3.1 යටපත් විසථතර කර ඇත). 
 

XIX. සථීර හො තොවකොලික  දිංචි සථථොනවල ලිපිනය, දුරකථන අංකය හො තිපේනම් 

විදුත් තැ ැේ ලිපිනය 
 

XX. නව තනතුරකට  ත් කිරීපම්/අනුයුක්ත කිරීපම් ලිපිය 
 

XXI. නව පසථවො සථථොනයට වොරතො කිරීපම් ලිපිය 
 

XXII. ණය කොඩ් ත (ඇමුණුම 12) 
 

XXIII. නපමහි පවනසථකමක් කපේනම් ඊට අදොළ ලිපි (භොණ්ඩඩොගොර චක්රපේඛ 394 - 

ඇමුණුම 13 ) 

 

XXIV.  රිවොස කොලය/වැඩ බැලීපම් කොලය තුලදී රජපේ නිලධරයන්  පිළිබඳව 

ඉදිරි ත්කළ යුතු වොරික සමොපලෝචන වොරතො/කොරය සොධන වොරතො(වයඹ 

 ළොත් සභො කොරය  ටි ොටික රීති 5  රිශිෂථටය - ඇමුණුම 14) 

 

XXV.  රිවොස කොලපයන්  සු  ත්වීම සථිර පනොකරන ලද නිලධරපයකුපේ  ත්වීම 

අවසන් කරන බව දන්වො යවන ලිපිපේ පිට ත (වයඹ  ළොත් සභො කොරය 

 ටි ොටික රීති 6  රිශිෂථටය - ඇමුණුම 15) 
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XXVI. වැඩ බැලීපම් කොලපයන්  සු  ත්වීම සථි ර පනොකරන ලද නිලධොරියකුපේ 

 ත්වීම අවසන් කරන බව දන්වො යවන ලිපිපේ පිට ත (වයඹ  ළොත් සභො 

කොරය  ටි ොටික රීති 7  රිශිෂථටය - ඇමුණුම 16) 

 

XXVII. කොරයක්ෂමතො කඩඉම්වලින් සමත් කරන ලද බව දන්වන ලිපිවල පිට ත් 

(වයඹ  ළොත් සභො කොරය  ටි ොටික රීති 8  රිශිෂථටය - ඇමුණුම 17) 

 

XXVIII. කොරයක්ෂමතො කඩඉම් ඉක්මවො යොමට අවශය සුදුසුකම් සපුරොලීමට අසමත් 

වීම පහථතුපකොට පගන අකොරයක්ෂමතොව මත  ත්වීම අවසන් කරන බව 

දන්වො යවන ලිපිපේ පිට ත  (වයඹ  ළොත් සභො කොරය  ටි ොටික රීති 9 

 රිශිෂථටය - ඇමුණුම 18) 

 

XXIX. රොජය භොෂො ප්රවීණතොවය පිළිබඳ සහතික 

 

XXX.  රිවොස කොලය දීරඝ කර ඇති අවසථථොවකදී ඒ බව දන්වො යවන ලිපිපේ පිට ත 
 

XXXI. පසථවය සථිර කිරිපම් ලිපිවල පිට ත් 

 

XXXII. පසථවය අවසන් කිරීපම් ලිපිවල පිට ත් 

 

XXXIII. කොරය සොධන වොරතො 
 

XXXIV. වැටුප් වරධක නිපයෝග (ප ොදු 232 - ඇමුණුම 19) 

 

XXXV. වැටුප් වරධක සහතික (ප ොදු 185 - ඇමුණුම 20) 

 

XXXVI. විපද්ශ අධයයන , වැටුප් රහිත විපද්ශ නිවොු, ශිෂයත්ව ආදී නිවොු පිළිබඳ 

විසථතර වොරතො (විපද්ශ නිවොු ප ොදු 126 - ඇමුණුම 21) 

 

XXXVII. සම්ූරණ වැටුප් සහිත අධයයන නිවොු ලබන නිලධොරියකු අත්සන් කල යුතු 

ගිවිසුම (ආ. සං. 08  රිශිෂථටය - ඇමුණුම 22) 
 

XXXVIII. වැටුප් රහිත අධයයන නිවොු ලබන නිලධොරියකු අත්සන් කලයුතු ගිවිසුම (ආ. 

සං. 09  රිශිෂථටය - ඇමුණුම 23) 
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XXXIX. විපද්ශීය පේතනික කොරයය  ැවැරුමක් සඳහො/ එපතර  රැකියොවක් භොරගැනීම 

සඳහො වැටුප් රහිත නිවොු ලබො ගන්නො නිලධොරියකු අත්සන් කලයුතු ගිවිසුම 

(ආ. සං. 10  රිශිෂථටය - ඇමුණුම 24) 

 

XL. විපද්ශීය අධයො නය හො රැකියොව යන ද්විත්ව අරමුණු සඳහො වැටුප් රහිත 

නිවොු ලබන නිලධොරීන් අත්සන් කලයුතු ගිවිසුම (ආ. සං. 11  රිශිෂථටය - 

ඇමුණුම 25) 

 

XLI. සම්ූරණ වැටුප් සහිත අධයයන නිවොු ලබන නිලධොරියකු අත්සන් කලයුතු 

බැඳුම්කරය (ආ. සං. 15  රිශිෂථටය - ඇමුණුම 26) 

 

XLII. කලත්රයො සමඟ විපද්ශ ගත වීපම්දී අත්සන් කල යුතු ගිවිසුම (ආ. සං. 33 

 රිශිෂථටය - ඇමුණුම 27) 

 

XLIII. නිලධොරියො විසින් ලබොපගන ඇති අඩ වැටුප් හො/පහෝ වැටුප් රහිත නිවොු  

පිළිබඳ වොරතො 
 

XLIV. අනිවොරය නිවොු යැවීමට අදොළව නිකුත් කරන ලද ලිපිපේ පිට ත 
 

XLV. වැන්දඹු  හො අනත්දරු විරොම වැටුප් අංකය නිලධොරියොට දන්වො යවන ලද 

ලිපිපේ පිට ත 
 

XLVI. අදොළ පේ නම් රොජය පසථවො අරථසොධක අරමුදේ අංකය සඳහන් ලිපිපේ 

පිට ත 
 

XLVII. වැටුප් සංපශෝධන/වැටුප් සංපශෝධන  රිවරතන ලිපිවල පිට ත් 
 

XLVIII. සථථොන මොරු නිපයෝග  
 

XLIX. තනතුපරහි උසසථ කිරීම්/තනතුපරන්  හ කිරීම සම්බන්ධ ලිපිවල පිට ත් 
 

L. පවනත් තනතුරක් සඳහො බඳවොගැනීම් සම්බන්ධව  වත්වන විභොගවලට අදොළ 

අයදුම් ත් 
 

LI. තනතුපරන් මුදො හැරීම සම්බන්ධපයන් වන ලිපිවල පිට ත් 
 



8 
 

LII. වැටුප් වරධක අත්හිටුවීම, නතර කිරීම, අුකිරීම, විලම්භනය කිරීමට අදොළ 

ලිපිවල පිට ත් 
 

LIII. වැඩ තහනම් කර ඇත්නම්  එම ලිපිවල පිට ත් 
 

LIV. පසථවය තොවකොලිකව අත්හිටවූ අවසථථොවක දී එම ලිපිවල පිට ත් 
 

LV. පසථවො තත්වපයන්  හත දැමූ අවසථථොවක දී එම ලිපිවල පිට ත් 
 

LVI. පසථවපයන්  හකල අවසථථොවක දී එම ලිපිවල පිට ත් 
 

LVII. ඉේලො අසථවීම හො පිළිගැනීම සම්බන්ධපයන් වන ලිපිවල පිට ත් 
 

LVIII. තනතුර අතහැර යොමක් පේ නම් ඊට අදොළ ලිපිවල පිට ත් 
 

LIX. නැවත පසථවපේ පිහිටුවීම සම්බන්ධපයන් වන ලිපිවල පිට ත් 
 

LX. විරොම ගැනීම සම්බන්ධපයන් වන ලිපිවල පිට ත් 
 

LXI. පසථවපේ පයදී සිටියදී මියගිය අවසථථොවක දී මරණ සහතිකය ඇතුලු ඊට අදොළ 

ලිපි 
 

LXII. ප්රශංසො සහ පදෝෂදරශන සම්බන්ධපයන් වන ලිපි වල පිට ත් ප ොදු 230 බී 

(ඇමුණුම - 28) 
 

LXIII. විනය නිපයෝග (නිලධොරියො වරදකරු වූ අවසථථොවක දී අදොළ පචෝදනො  ත්රය 

සහ ඊට අදොළ විනය නිපයෝග) 
 

LXIV. නිලධොරියොට අදොළ ප ත්සමක් පගොනු කරන්පන් නම් ඊට අදොළ නිල වොරතො 
 

LXV. සථථොන මොරු අභියොචනො හො තීරණ සහ විනය නිපයෝග සම්බන්ධපයන් වන 

තීරණ 

 

LXVI. පවනත් අපයකු සඳහො ණය ඇ කරු වූ අවසථථොවක දී ඊට අදොළ ලිපිවල 

පිට ත් 
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LXVII. පද් ල ණය, වොහන මිළදී ගැනීපම් ණය, ණය බරින් නිදහසථ වීපම් ණය ලබො 

පගන ඇති අවසථථොවක දී එම ණය අනුමත කිරීපම් ලිපිවල පිට ත් 
 

LXVIII. සිවිේ තත්වය පවනසථ වීමට අදොළ ලිපිවල පිට ත් 

 

LXIX. ගොසථතු මත  රිබොහිර පසථවොවන් හී  පයදීම සඳහො ඊට අඳොල අනුමැතිය ඉේලීම් 

හො ලබො දීම් සම්බන්ධ ලිපිවල පිට ත් (ආ.සං. අනුව) 

 

LXX. අකොරයක්ෂමතොවය,සොනුකම්පික විකේ යන්, වවදය පහථතූන් මත සහ රොජය 

 රි ොලන චක්රපේඛ 30/88 යටපත් විරොම ගැන්වීමට අදොළ ලිපි සහ විරොම 

වැටුප් සංග්රහපේ 32 ‘අ’, තනතුර අපහෝසි කිරීම, අනිවොරය විරොම වයසට 

 ත්වීම යනොදියට අදොළ ලිපිවල පිට ත් 

 

LXXI. නිතය තනතුරකට අමතරව පවනත් තනතුරක වැඩ බැලීම සහ රොජකොරි ඉටු 

කිරීමට  ත්කිරීම  සම්බන්ධපයන් වන ලිපි 

 

LXXII. විරොම වැටුප්, මරණ  ොරිපතෝික වලට අදොළ ලිපිවල පිට ත් 

 

LXXIII. පසථවො සහතිකපේ පිට ත් (ආ.සං. VI  රිච්පේදය අනුව)  

 

1.7. රොජය පසථවපේ තනතුරක් දරමින් සිටි තැනැත්පතකු නව තනතුරකට  ත්වී 

 ැමිණි අවසථථොවක දී ඔහු/ඇය පවනුපවන් ආරම්භ කරනු ලබන 

ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුපේ  හත සඳහන් ලියකියවිලි අඩංගු කළ යුතුය. 

 

I. නව තනතුපරහි  ත්වීම් ලිපිය 

II. කලින් තනතුපරන් මුදො හැරීපම් ලිපිය 

III. නව තනතුපරහි වැඩ බොරගැනීපම් ලිපිය 

IV. නව තනතුපරහි පසථවය සථිර කිරීපම් ලිපිය 

V.  ැරණි චරියො සටහන් 

VI. ඇ  තබො ඇත්නම් ඊට අදොළ ලියවිලි 

VII. ලබො පගන ඇති නිවොු පිළිබඳ විසථතර 

 

 ැරණි පුද්ගලික ලිපිපගොනුව  නව ලිපිපගොනුව සමඟ එකට අමුණො තිබිය යුතුය. 
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1.8  හත සඳහන් ලිපිපේඛන ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුවක ඇතුලත් පනොකළ යුතුය. 

I.  සිහි කැඳවීම් වලට අදොළ ලිපිවල පිට ත් 

II.  ලිපිවල පකටුම් ත් 

III.  සථථොන මොරු ඉේලුම් වලට අදොළ ලිපි 

IV.  විනය කරුණකට සම්බන්ධ පචෝදනො  ත්ර ( වරදකරුවකු  වූ අවසථථොවකදී 

පචෝදනො  ත්රය සහ විනය නිපයෝගය පගොනු කල යුතුය) 

V.  විනය  රීක්ෂණ වොරතො 

VI.  නිවොු ඉේලුම් ත් (පමරට සහ විපද්ශීය නිවොු) 

VII.  වවදය සහතික 

VIII. ශිෂයත්ව ඉේලුම්  ත්ර 

IX. නිලධොරියො සම්බන්ධපයන් වන ප ත්සම් ( ප ත්සමක් පගොනු  කරන 

අවසථථොවක දී ඊට අදොළ නිල වොරතොවක් ද පගොනු කල යුතුය) 

X. ණය ඉේලුම්  ත්ර 

 

2. ලිපිපගොනු විෂය භොර නිලධොරීන්පේ වගකීම් 
 

ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනු විෂයභොර නිලධොරීන් විසින්  හත සඳහන් කරුණු පකපරහි 

අවධොනය පයොමු පකොට ක්රියො කල යුතුපේ. 

 

2.1. පගොනු වල ආරක්ෂොව  

  

I. ලිපිපගොනු සම්බන්ධපයන් ප ොදු 31 ලිපිපගොනු පරජිසථටරයක්  වත්වො පගන 

යොම 

II. ලිපිපගොනු සම්බන්ධපයන් චලන  ත්ර - ප ොදු 239 නඩත්තු කිරීම (ඇමුණුම 29) 

III. සුචි  ත්ර පේඛනය නඩත්තු කිරීම 

IV. ලිපිපගොනු අංක පිළිපවලට තැන් ත් පකොට තබො ගැනීම 

V. ලිපිපගොනු ආරක්ිත සථථොන වල යතුරු ලො වසො තබො  වත්වොපගන යොම 
ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනු කෘමි සතුන්පගන්, පසොරුන්පගන්, සථවභොවික 

තත්වයන්පගන් ආරක්ෂො පකොට තබො ගැනීම 

VI. ලිපිවල ඇති ඇමුණුම් කටු, අේප පනති, ආදිය ඉවත්පකොට තැබීම 

VII. ලිපිපගොනුපේ ඇති ලිපි සහ සටහන්  ත්රවලට හොනියක් පනොවන පසථ හො ගිලිහී 

පනොයන  රිදි පහොඳින් ගැට ගසො තැබීම 

VIII. ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනු විෂය භොර නිලධොරියො හැර අන් අයට නිරොවරණය 

පනොවන පසථ තබො ගැනීමට කටයුතු කිරීම  
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IX. ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනු අදොළ නිලධොරීන්ට  මණක්  රිහරණය කිරීමට 

අවසථථොව සැලසීමට වග බලො ගැනීම 

X. ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුව අදොළ නිලධොරියොට වසර 05 කට වතොවක් අදොළ 

විධිවිධොන යටපත්  රීක්ෂො කර බැලීමට අවසර දීම (පතොරතුරු  නත යටපත්) 

 

2.2.  ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනු විධිමත්ව  වත්වොපගන යොපම්දී සැළකිලිමත් විය 

   යුතු කරුණු 

 

I. ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනු දීරඝ කොලයක් ආරක්ෂොපකොට තබො ගැනීමට හැකිවන 

පසථ ඝන පගොනු කවර තුල  වත්වොපගන යොම 
 

II. වැටුප් වරධක පේඛනයක් නඩත්තු කිරීම 
 

III. සියළුම සහතික වල පිට ත් සහතික හිමි නිලධොරියො විසින් සහ අදොළ 

මොණ්ඩඩලික නිලධොරියො විසින් සහතික කර තිබීම 

 

IV. අධයො න සහතික නිකුත් කල ආයතනපයන් සහතික කරවො පගන පගොනු කර 

තැබීම 

 

V. පගොනු අවම වශපයන් මොස 03කට වතොවක්වත් විෂයය භොර මොණ්ඩඩලික 

නිලධොරියො පවත  රීක්ෂො කිරීම සඳහො ඉදිරි ත් කිරීම 
 

VI. ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනු නඩත්තුව සම්බන්ධපයන් විටින් විට නිකුත් කරනු ලබන 

චක්රපේඛ, නීතිරීති, උ පදසථ හො ූරවොදරශ සම්බන්ධපයන් පවනම පගොනු 

නඩත්තු කිරීම 
 

VII. ලියවිලි සම්ූරණ කිරීපම්  රීක්ෂණ ලැයිසථතුවක් පගොනුවට සම්බන්ධ කර තිබීම 

හො එම පතොරතුරු පගොනුවට ඇතුලත්ව තිපේදැයි වග බලො ගැනීම (ඇමුණුම 30) 
 

VIII. නිලධොරියකුට පචෝදනො  ත්රයක් නිකුත් කල අවසථථොවක දී ඒ පිළිබඳව අවසොන 

තීරණයකට එළපඹන පතක් වැටුප් වරධක, උසසථවීම්, විපද්ශ චොරිකො, ශිෂයත්ව, 

වැටුප් සහිත අධයයන නිවොු, වැටුප් ණය අත්තිකොරම්, වැටුප් රහිත පද්ශීය හො 

විපද්ශීය නිවොු, ද්වීතීයනය කිරීම් ආදිය අත්හිටුවීමට විෂයය භොර මොණ්ඩඩලික 

නිලධොරීන්ට වොරතො කරන බවට වග බලො ගැනීම 
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IX. පසථවපයන්  හ කල නිලධොරීන්පගන් රජයට අයවිය යුතු යම් ණය පශථෂයක්, 

අධිභොරයක් පේ නම් එම මුදේ පහෝ අධිභොර අයකර ගැනීමට අවශය ක්රියොමොරග 

ගැනීමට විෂයය භොර මොණ්ඩඩලික නිලධොරීන්ට වොරතො කිරීම 
 

 

3. චරියො සටහන් 

 
නිලධොරියකු රජපේ පසථවයට  ත් වන අවසථථොපේදීම ඔහු පවනුපවන් ආරම්භ කරනු 

ලබන ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුපේ  වත්වොපගන යොයුතු වැදගත් පේඛනයක් පලස 

චරියො සටහන හැඳින්විය හැක.  නිලධොරියො විරොම ගන්නො අවසථථොපේ දී පමම 

පේඛනපේ සහතික කල පිට තක්  විරොම වැටුප් ලියකියවිලි සමඟ විරොම වැටුප් 

අධයක්ෂ පවත යැවීමට ක්රියො කල යුතුපේ.  

 

3.1.  හත සඳහන් නිලධොරීන් පවනුපවන් චරියො සටහන  වත්වොපගන යො යුතුය 

I. විරොම වැටුප් හිමි තනතුරකට  ත් කරනු ලබන නිලධොරියකු - ප ොදු 53 අ වැනි 

ප ොදු ආකෘති  ත්රය (ඇමුණුම 31) 

II. වදනික වැටුප් ලබන නිලධොරියකු - ප ොදු 226 අ ප ොදු ආකෘති  ත්රය 

(ඇමුණුම 32) 

III. මොසික වැටුප් ලබන නිලධොරියකු - ප ොදු 234 වැනි ප ොදු ආකෘති  ත්රය 

(ඇමුණුම 33) 

 

3.2. චරියො සටහන්  ත්රයක් නඩත්තු කරනු ලබන නිලධොරීන් එම පේඛනපේ  හත 

සඳහන් කරුණු ඇතුලත් කරන බවට සෑහීමකට  ත්විය යුතුය. 

I. නිලධොරියොපේ සම්ූරණ නම 

II. ජොතිකත්වය  

III. උ න් දිනය (එය සහතික කල අන්දම සහිතව) 

IV. වැන්දඹු හො අනත්දරු විරොම වැටුප් අංකය 

V. අධයො නය ලද සථථොනය 

VI. අධයො නික සුදුසුකම් හො සමත් වී ඇති ආණ්ඩුපේ විභොග 
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VII. නිලධොරියො රජය යටපත් පහෝ අරධ රොජය පසථවපේ පහෝ මණ්ඩඩලයක් යටපත් 

පහෝ කළින් පසථවය කර ඇත්නම් එම විසථතර 

VIII. නිලධොරියො සහ විෂයය භොර මොණ්ඩඩලික නිලධොරියො චරියො සටහන්  ත්රපේ 

අත්සන් කල යුතුය. 

IX. වැටුප් ක්රමය හො තබන වැටුප් පියවර 

X. තනතුර සහ වැඩ භොරගත් දිනය 

XI. පසථවපේ සථිර කිරීම 

XII.  රිවොස කොලය දීරඝ කිරීම 

XIII. වැඩ බැලීපම් කොලය දීරඝ කිරීම 

XIV. පසථවය අවසන් කිරීම 

XV. තනතුර අතහැර යොම 

XVI. කොරයක්ෂමතො කඩඉම් වලින් නිදහසථ කිරීම/නිදහසථ පනොකිරීම පහෝ සහන 

කොලයක් ලබොදීම පිළිබඳ විසථතර, පදවන භොෂො ප්රවීණතොවය ලබො ගැනීම 

XVII. කොරයය සථථොනපයන් පිටතට මොරු කිරීම 

XVIII. උසසථ කිරීම 

XIX. මුදො හැරීම 

XX. වැටුප් වරධක අනුමත කිරීම් 

XXI. වැටුප් වරධක අත්හිටුවීම 

XXII. වැටුප් වරධක නතර කිරීම 

XXIII. වැටුප් වරධක අුකිරීම 

XXIV. වැටුප් වරධක විලම්භනය කිරීම 

XXV. වැඩ තහනම් කිරීම 

XXVI. පසථවය තොවකොලිකව අත්හිටුවීම 

XXVII. තත්වපයන්  හත දැමීම 

XXVIII. වැටුප් පහෝ දීමනො අු කිරීම 

XXIX. පසථවපයන්  හ කිරීම 
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XXX. ඉේලො අසථවීම 

XXXI. විරොම ගැන්වීම 

XXXII. නැවත පසථවපේ පිහිටුවීම 

XXXIII. පසථවපේ පයදී සිටියදී මියගියපහොත් ඒ පිළිබඳ විසථතර 

XXXIV. ප්රශංසො හො පදෝෂදරශන ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ සටහන් (පදෝෂදරශන රතු  ොටින් 

සටහන් කරන්න) 

XXXV. අඩ වැටුප් නිවොු/වැටුප් රහිත නිවොු (පද්ශීය/විපද්ශීය) 

XXXVI. වැටුප් ප්රතිපශෝධන 

XXXVII. සීමිත වොර ගණනක් ප නී සිටිය හැකි විභොග වලට ප නී සිටීම 

XXXVIII. දිගු කොලීන ණය 

XXXIX. විනය නිපයෝග 

 

4. වැටුප් වරධක පේඛනය  වත්වොපගන යොම  
 
රජපේ පසථවපේ නියුක්ත වැටුප් වරධක සහිත තනතුරක් දරණ නිලධොරියකුට නියමිත 

දිනපේ දී වැටුප් වරධක ලබො දීම සඳහො පහෝ ඒ පිළිබඳව සුදුසු තීරණයක් ලබො දීම 

ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනු විෂයය භොර නිලධොරියොපේත් මොණ්ඩඩලික නිලධොරියොපේත් 

රොජකොරිමය වගකීමක් පේ. නියමිත කොලසීමොව තුලදී කොරය සොධන වොරතො ලබො 

ගනිමින් වැටුප් වරධක ලබොදීම සිදුකල යුතු අතර, පමය ප්රමොදයකින් පතොරව සිදු කිරීම 

සඳහො එක් එක් මොසය සඳහො පිටු පවන්කර ඇති වැටුප් වරධක පේඛනයක් නඩත්තු 

කිරීම ඉතො ප්රපයෝජනවත් කොරයයකි.   

 

නියමිත දිනට වැටුප් වරධකය ලබො දීමට  හත සඳහන් ක්රියො මොරග අනුගමනය කල 

හැක.  

I. සෑම මසක් ආරම්භපේදීම වැටුප් වරධක පේඛනය  රීක්ෂො කිරීම 

II. මොසය තුලදී වැටුප් වරධක ලබො දීමට නියමිත නිලධොරීන්පගන් කොරය 

සොධන වොරතො සම්ූරණපකොට ලබො ගැනීම හො ඇගයුම්කරු සහ 

ප්රමොණකරු මඟින් අදොළ නිරපද්ශ සහ අනුමැතිය ලබො ගැනීම 

III. වැටුප් වරධක අනුමත කරවො ගැනීම 
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IV. චරියො සටහපනහි ඇතුළත් කිරීම 

V. වැටුප් වරධක පේඛනයට ඇතුළත් කිරීම 

VI. වැටුප් වරධක සහතිකය සහ වැටුප් වරධක නිපයෝග අදොළ මොණ්ඩඩලික 

නිලධොරියොපගන් අත්සන් කරවො ගැනීම 

VII. වැටුප් වරධක පනොපගවන්පන් නම් ඊට අදොළ සටහන් චරියො 

සටහපනහි සහ වැටුප් වරධක පේඛනපයහි ඇතුළත් කිරීම 

VIII. වැටුප් වරධක අනුමත කළ බව පහෝ පනොකළ බව නිලධොරියොට 

දැන්වීම 

IX. වැටුප් වරධකය පගවීම සඳහො අනුමත කරන ලද වැටුප් සහතික 

පගවීම් අංශයට භොර දීම 

X. අදොළ දිනට වැටුප් වරධකය පගවූ බවට වැටුප් වරධක පේඛනපේ 

සටහන් තැබීම 

 

5. නිලධොරියකු විරොම ගන්නො අවසථථොව වන විට ඔහුට ප්රමොදයකින් පතොරව විරොම වැටු  

පගවීමට හැකි වන පසථ ඔහුපේ ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුව සම්ූරණ කර තැබීම විෂයය 

භොර නිලධොරියකුපේ වගකීමක් පේ.  ඒ අනුව ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුව ආරපයන් 

විරොම ගන්නො නිලධොරීන් හඳුනො පගන විරොම ගැන්වීමට මොස 06 කට වත් ප ර පගොනු 

සම්ූරණ කිරීම විෂයය භොර නිලධොරියොපේ වගකීමකි.  පගොනුවල ගැටළු තිපේ නම් 

ඒවො කේ ඇතිව නිරොකරණය පකොට තැබිය යුතුය.  එපසථම පසථවය අවසන් වූ ආකොරය 

(විරොම ගැන්වීම, පසථවය අවසන් කිරීම්, ඉේලො අසථවීම්, තනතුර අතහැර යොම්, 

පසථවපයන්  හකිරීම, පසථවපේ පයදී සිටියදී මියයොම)  දැක්පවන ලිපිවල පිට ත් 

පගොනුපේ අනිවොරයපයන්ම අමුණො තැබිය යුතුය.  ප ෞද්ගලික ලිපිපගොනුවක කටයුතු 

අවසන් වූ  සු පේඛනොගොරය පවත සුරක්ිතව භොර දිය යුතු අතර, නිලධොරියොපේ 

විෂයය පගොනු පේඛනපේ ඒ බව සටහන්පකොට තැබිය යුතුය. 
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