
නිලාඩු 

ඩබ්.ඒ.සී.කේ. වික්රභසිංශ 

ඳරිඳාන නිධාරි 

දිව්ත්රිේ කේකම් කාර්යාය 

අනුරාධපුරය 

අද අපි වාකච්ඡා කරන්කන් 

• නිලාඩු වියබාර නිධාරිකයකුකේ ලගකීම් 

 

• රජකේ නිධාරින්කේ කාර්යා කේාලන් ශා කවේලා ව්ථානකේ රැදී 

සටීභ 

 

• නිලාඩු වම්ඵන්ධ ආයතන විංග්රශකේ විධිවිධාන ඊට අදා විංකෝධිත 

චක්රකේඛ  

 

• XII  ඳරිච්කේදය 

• XXIII ඳරිච්කේදය 

• XXV ඳරිච්කේදය 

• XXXII ඳරිච්කේදය 

 

නිලාඩු වියබාර 

නිධාරිකයකුකේ ලගකීම් 

 

ඇඟිලි වකුණු යන්ත්රය බාවිතය 

• රා.ඳ.ච. 9/2009 න් අනිලාර්ය කර ඇත 

• කඵොකශෝ ලාර්තා ඳශසුකලන් ඵා ගැනීකම් ශැකියාල ඇත. ඒ පිළිඵදල 

වැකිලිභත්වීභ 

• මුද්රිත පිටඳත් සුදුසු භාණ්ඩලික නිධාරිකයකුකගන් වශතික කරලා 

ගැනීභ 

• දත්ත පිටඳත් 02 ේලත් දිනඳතා ඵා ගැනීභ (Back up) 

• අලය නම් ඳැමිණීභ පිටවීභ වටශන් කිරීභට කලනභ කේඛනයේ තඵා 

ගැනීභ 

• නඩත්තුල , ආරේාල පිලිඵද වැකිලිභත් වීභ 

• මුරඳදකේ ආරේාල වශතික කිරීභ 

වේලා සටහන් යන්ත්ර හා ඇගිලි සලකුණු යන්ත්ර/instolation finger print/09-2009(s).pdf
වේලා සටහන් යන්ත්ර හා ඇගිලි සලකුණු යන්ත්ර/instolation finger print/09-2009(s).pdf
වේලා සටහන් යන්ත්ර හා ඇගිලි සලකුණු යන්ත්ර/instolation finger print/09-2009(s).pdf
වේලා සටහන් යන්ත්ර හා ඇගිලි සලකුණු යන්ත්ර/instolation finger print/09-2009(s).pdf


නිලාඩු කේඛනය ඳලත්ලාකගන යාභ 
• ආකෘතිය - කඳොදු 190 

• වෑභ නිධාරිකයකුකේභ මුේ ඳත්වීම් දින සට ඒ ඒ ලර්ල 
ඵාගත් ඳශත වදශන් නිලාඩු ගණන වටශන් කිරීභ 

• අනියම් 

• විකේක/අවනීඳ 

• ලැටුප් රහිත 

• අඩලැටුප් වහිත 

• අදා නිලාඩු විව්තර කනොභැතිනම් නිධාරියා කඳර කවේලය ක 
කාර්යාලලින් ඒලා කනොඳභාල කගන්ලා ගැනීභ 

• නිලාඩු කේඛනකේ වටශන්කරන නිලාඩු විව්තර භාණ්ඩලික 
නිධාරිකයකුකගන් වශතික කර ගැනීභ 

• ඒ ඒ නිධාරියා කලනුකලන් නිලාඩු අයදුම්ඳත් කගොණු 
ඳලත්ලාකගන යාභ ශා අයදුම්ඳත් අිංකය (පිටු අිංකය) නිලාඩු 
කේඛනකේ වටශන් කිරීභ 

නිධාරින්කේ නිලාඩු වම්ඵන්ධල දදනිකල 

වටශන් තඵා ගැනීභ 

• නිලාඩු ඵා ගන්නා නිධාරින් වම්ඵන්ධල වෑභ දිනකභ වටශන් තඵා 

ගැනීභ ඳශසුය. 

• එභගින් නිධාරිකයකු ඵා ගත් නිලාඩුකේ ව්ලබාලය ඳශසුකලන් ඵා 

ගත ශැක 

• (වටශන) 

කඳොදු 125 අ   නිලරැදිල වම්පර්ණ කිරීභ 

• කඳොදු 125 අ ආකෘතිය 

කටලිකම්ේ එලන අලව්ථාල සදු කරන කදෝ 

නිලාඩු වම්ඵන්ධල තඵාගතයුතු කේඛන 

• නිලාඩු කේඛනය - කඳොදු 190 

• ඵැශැරයාකම් කේඛනය 

• රාජකාරි නිලාඩු කේඛනය 

• පභාදවී ඳැමිණීකම් කේඛනය 

• කකටි නිලාඩු කේඛනය 

 

 

Book1leave chart.xlsx
Book1leave chart.xlsx
Book1leave chart.xlsx
125a.pdf
125a.pdf
125a.pdf


නිධාරින්කේ නිලාඩු වම්ඵන්ධල ඉශ 

කෂභණාකරණයට දැන්වීභ 

 

• ඳශත අලව්ථාලන් ලිඛිතල ලාර්තා ක යුතුයි 

නිධාරින් කනොදන්ලා කවේලයට කනොඳැමිණිභ 

ශදිසකේ ඵා ගත් නිලාඩු වදශා නිලාඩු අයදුම්ඳත් ඉදිරිඳත් කනොකිරීභ 

පුරුද්දේ කව දිනඳතා පභාද වී ඳැමිකනන නිධාරින් 

නිධාරිකයකු ව්ථානභාරු ව විට නිලාඩු විව්තර 

යැවීභ 

• නිධාරියා ව්ථානභාරු වී යාභට පථභ සයළු නිලාඩු ඉේලුම්ඳත් ඵා 

ගැනීභ 

• ව්ථාන භාරුවී වති 02 ේ තු නිලාඩු විව්තරය යැවීභ 

රජකේ නිධාරින්කේ කාර්යා කේාලන් ශා 

කවේලා ව්ථානකේ රැදී සටීභ 

 

කාර්යා කේාල 

ආයතන විංග්රශය XXVIII ඳරිච්කේදය 

රා.ඳ.ච.  162 , 42/89, 58/89, 3/92 , 6/94 , 4/2001, 9/2006 

 8/2014, 1/2016 

 

• කණි්ඨ කවේලකයන් - 8.00 – 4.45 

• කවසු නිධාරින්        - 8.30 - 4.15 

• දිලා කබෝජනය           - විනාඩි 30 

• අලයනම් කභභ කායට පිටින් කවේලය ඵා ගත ශැක 

establishments_code_2013_updated_2019.09.25(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/1-162-1980(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/2-42-1989(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/2-42-1989(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/2-42-1989(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/3-58-1989(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/3-58-1989(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/3-58-1989(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/4-03-1992(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/4-03-1992(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/4-03-1992(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/5-06-1994(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/5-06-1994(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/5-06-1994(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/7-04-2001(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/7-04-2001(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/7-04-2001(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/8-09-2006(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/8-09-2006(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/8-09-2006(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/9-08_2014(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/9-08_2014(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/9-08_2014(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/10-01_2016(l)(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/10-01_2016(l)(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/office time/10-01_2016(l)(s).pdf


පධානින්කේ ලගකීභ 

නිධාරින් 

• නියමිත කේාලට ඳැමිකණන ඵල 

• වම්පර්ණ කායභ කවේලකේ කයකදන ඵල (දිලා කබෝජන කාය ශැර) 

• කවේලා ව්ථානය ලවන තුරුභ කවේලකේ කයකදන ඵල 

• දිලා කබෝජන කාය විනාඩි 30 ට සීභා කරන ඵල 

• කත් ඳානයට අලවර නැත 

පභාදවී ඳැමිණීභ 

• පභාද ආලරණය 

• කණි්ඨ කවේලකයන් - 8.15 කතේ පභාද  – 5.00 ලන කතේ  

• කවසු නිධාරින්       - 9.00 කතේ පභාද  - 4.45 ලන කතේ 

• භාවයේ තු  ආලරණය කනොක පභාද 3 කට දින ½ නිලාඩු 

• කඳ.ල. 9.00 – 12.00 පභාද දින ½ ක නිලාඩු 

• ගර්බණී අයට  භාව 05 කට ඳසු උකද් ශලව ඳැය ½  වශන 

• නිතර පභාද - විනය ක්රියා භාර්ග ගැනීභ ශා  ක ඳෟද්ගලික ලිපි 

කගොණුකේ වටශන් තැබීභ 

 

කලින් යාභ 

•කණි්ඨ කවේලකයන් - කලනත් රාජකාරි නැතිනම්  ආයතන 

පධානියාකේ අලවර භත 4.15 ට ශා ශැක (රා.ඳ.ච. 162) 

 

• කවසු නිධාරින්       - 8.15 ට කඳර ඳැමිණි අයට 4.00 ට 

යා ශැක. (රාජකාරි නැතිනම්) 

ඵැශැර යාභ ශා කකට්ඨාය තු රාජකාරි 

• නියමිත කේඛනකේ වටශන්කර අනුභැතිය කගන ඵැශැර යාභ 

•  කකොට්ඨාය තු රාජකාරි වදශා රාජකාරි නිලාඩු නැත 

•  ඳැමිණ රාජකාරියට යාකම්දී පභාද කේ නම් කනොඳැමිණ රාජකාරියට 

යාභට විකේ අලවරය 

• ඵැිංකු යාභ , කරෝශට යාභ , කකේ යාභ , ඳාවට යාභ, ........? 



ආයතන විංග්රශය XII 

ඳරිච්කේදය 

1. වාභානය  

 • අයිතිලාසකභේ කනොල ලරපවාදයකි. 

• අනුභත කරන්කන් කවේලකේ ශදිස අලයතාලයන්ට යටත්ලය. 

• අනුභත නිලාඩු කාය අඩු කිරීභට, අලිංගු කිරීභට ශැක. 

• ඉේලුම් ඳත්ර  

• කභරට 125 ‘අ’ කඳොදු ආකෘතිය 

• පිටරට 126 කඳොදු ආකෘතිය 

• අනුභැතිය වශා 

• කභරට දින 7කට කලින්  

• පිටරට භාව 3කට කලින් ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. 

• ඉතා ශදිස අලව්ථාල කවේලයට ලාර්තා කෂ කනොශැකි ව විට 

• කටලිකම්ේ /දුරකථන/SMS/email භඟින් දැන්විය ශැක.ඳැමිණි ලශාභ විධිභත් 

ආකෘති ඳත්රකයන් අනුභැතිය ගත යුතු  ය. (රා.ඳ.ච. 24/2013) 

 

• අනුභත කරන නිලාඩු පිළිඵ කරජිව්ටරකේ ඒ පිලිඵදල වටශන් ක 
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• නිධාරිකයකු ව්ථාන භාරු කෂ විට  

• නිධාරියාකේ මුේ ඳත්වීකම් සට එේ එේ අවුරුද්ද තුෂ ඵා කගන ඇති 

විකේක/අවනීඳ නිලාඩු ශා අනියම් නිලාඩු  

• අඩ ලැටුප් ශා ලැටුප් රහිත නිලාඩු 

• අවුරුද්ද තුෂ ගත් අනියම් නිලාඩු පභාණය යැවිය යුතුය. 

 

• අනියම් නිලාඩු ගණන් ඵැලීකම්දි කවනසුරාදා,ඉරිදා ශා රජකේ නිලාඩු 

දින අත්ශෂ යුතුය. 

• විකේක නිලාඩු පිටරට ගත කරන විට කවනසුරාදා,ඉරිදා ශා රජකේ 

නිලාඩු දින ඊට ඇතුෂත් කේ. 

• අඩ ලැටුප්/ලැටුප් රහිත නිලාඩු ගන්නා විට ඒ තුෂ ගැකනන 

කවනසුරාදා,ඉරිදා,රජකේ නිලාඩු දින ඊට ඇතුෂත් කේ. 

2. නිලාඩු අනුභත කිරීකම් ඵධාරියා 

 
• කදඳාර්තකම්න්තුලක සටින නිධාරීන් - කදඳාර්තකම්න්තු 

පධානියා.( භාණ්ඩලික නිධාරින්ට ඵය ඳැලරිය ශැක) 

• කලනත් නිධාරිකයේ ලා නිලාඩු යන නිධාරිකයකුකේ ලැඩ කරලා ගැනීභට 

ලැඩ පිළිකලේ කයදිය යුතුය. 

 

• කදඳාර්තකම්න්තු පධානියා - අභාතයිං කේකම් 

 

125a.pdf
125a.pdf
125a.pdf
125a.pdf
125a.pdf
126.pdf
xii/24_2013_(s).pdf
xii/24_2013_(s).pdf
xii/24_2013_(s).pdf


3. කාර්යය ව්ථානකයන් ඵැශැර යාභ වශා 

නිලාඩු 
 

•  අලවර කනොඵා ඵැශැර යා කනොශැක. 

• ලාචිකල/අර්ධ නි කව දී තිබුණ ද , නිලාඩු දිනයේ වල ද කභභ 

අනුභැතිය ගත යුතු ය. 

 

4. දලසන් කකොටවේ වශා නිලාඩු 

 
• අනුභත කෂ ශැකි කකටිභ නිලාඩු කාය කකටි නිලාඩුලයි. 

• ලරු නිලාඩුලේ වදශා ඳැය 3 ½ ේ (දිලා කබෝජනය වභඟ ඳැය 4 ේ) 

ලැඩ කෂ යුතු ය 

• ලැඩ ක කාය ඊට අඩු නම් දිනක නිලාඩුලකි 

5. අනියම් නිලාඩු 

 
• ලරකට දලව් 6කට කනොලැඩි විය යුතුය. 

• ලවරකට 21යි. 

• කනොලැැේවිය ශැකි අලව්ථාලක මිව විකේක නිලාඩු කායට කලින් 

කශෝ ඳසුල අනියම් නිලාඩු  කනොදිය යුතුය. 

• රාජකාරීලට ඵාධාලේ කනොවිය යුතුය. 

• අලුතින් කවේලයට ඳැමිණි නිධාරිකයකුට ලර්යට හිමි අනියම් නිලාඩු  

පභාණය ඵා ගැනීභ වශා අලභ කායේ කවේලය කිරීභ අලය 

කනොකේ. (ලර්කේ ජනලාරි 01 ශැර කලනත් දලවක කවේලයට 

ඳැමිණියකශොත් අනුඳාතිකල ඵා කදන්න) 

 

6. අවනීඳ නිලාඩු 

 • කරෝගී  වීභ නිවා දින 2කට කනොලැඩි කායේ කවේලයට 

කනොඳැමිකණන විට ගත ශැක. 

• දලදය ලාර්තාලේ අලය කේ. 

• රජකේ දලදයලරකයකුකගන් නම් දලදය 170 

• ආයුර්කේද දලදයලරකයකුකගන් නම් ආයුර්කේද 44 

• කඳෞද්ගලික දලදයලරකයකුකගන් නම් ඔහු වැකසු ආකෘති ඳත්රයක 

• දලදය වශතිකය කදන්කන් නම් ඕනෑභ කායේ වශා  

• වම්පර්ණ ලැටුප් වහිත 

• අඩ ලැටුප් වහිත/ලැටුප් රහිත නිලාඩු දිය ශැක. 

• නිධාරියාකේ විකේක නිලාඩු ලලින් අඩු කකකර්. දින 6 ට කනොලැඩි 

නිලාඩු නිධාරියාකේ කැභැත්ත භත අනියම් නිලාඩු ලලින් අඩු ක 

ශැක. 

 



7. හිේ නිලාඩු 

 
• රජකේ නිලාඩු දිනයක / විකේක දිනයක කවේලය කෂ විටගත ශැක. 

• වාභානය නිලාඩු ලලින් අඩු කනොකකකර්. 

• දලසන් කකොටවේ ලැඩ කකෂේ නම් අදාෂ ඳැය ගණන ගත ශැක. 

• රජයට අභතර වියදභේ දැරීභට සදු කනොවිය යුතුය. 

• එය නිලාඩු දිනයක ලැඩ කෂ දින සට ලවරේ තුෂ ගත යුතුය. 

• පිටරටකදී  නිලාඩු ගත කිරිභට හිේ නිලාඩු ගත කනොශැක. 

 

8. විකේක නිලාඩු 

 
• ලවරකට උඳරිභ නිලාඩු දින 24 

• ඳසුගිය ලවකර් ඉතිරි විකේක නිලාඩු ද වභඟ (වම්මුචිත නිලාඩු )උඳරිභය  

48 දේලා ගත ශැක. 

• භාණ්ඩලික නිධාරිකයකු පිටරට ගත කරන්කන් නම් ලවර 3ක 

වමුච්චිත නිලාඩු ගත ශැක.(උඳරිභය 72) 

• කභරට ගත කරන විට කවනසුරාදා,ඉරිදා,රජකේ නිලාඩු දින ගණන් 

කනොගනී.පිටරට ගත කරන විට ගණන් ගනී. 

• ඳෂමුලරට ඳත්වීම් ැබ නිධාරිකයකු වම්පර්ණ ලැටුප් භත දින 24ක 

විකේක නිලාඩු  ඵා ගැනීභට කඳර භාව 09ක කායේ කවේලය කර 

තිබිය යුතුය. 

 

• එකශත් ඵරඳත අලව්ථාලක (අවනීඳ/ශදිස අලව්ථාල)කවේලය කෂ 

වෑභ භාවයේ වශා භ ලාර්ෂික විකේක නිලාඩුකලන් 1/9 ක කකොටවේ 

ගත ශැක. 

• ඳත්වීකම් දින සට ලවර 2ේ ගතලන කතේ විකේක නිලාඩු ගණන් 

ඵැලිය යුත්කත් එභ ඳත්වීම් දිනය ඳදනම් කරකගන ය. 

• ලවර 02ේ වම්පර්ණ ව ඳසු එභ ලවකර් ඉතිරි භාවලට එේ එේ 

භාවය කලනුකලන් ලාර්ෂික විකේක නිලාඩුකලන්  1/12 ක අනුඳාතයට 

ඵා දිය ශැක. 

• ඉශත අලව්ථා ශැර කවසු අලව්ථාල ලර්යකට විකේක නිලාඩු 24භ 

හිමි වීභට අලභ ලකයන් භාව 03ේ ලත් කවේලය කෂ යුතුය.ඊට කඳර 

අලය ලන්කන් නම් ලැඩ කෂ එේ එේ භාවයකට ලාර්ෂික 

නිලාඩුකලන් 1/3 ක අනුඳාතිකල දිය ශැක. 

 

9. ශදිස අනතුරු නිලාඩු ශා විකේ අවනීඳ නිලාඩු 

 
• ශදිස අනතුරු නිලාඩු 

• ව්ථිර, විශ්රාභ ලැටුප් වහිත තනතුරේ දරන/කනොදරන රජකේ 

නිධාරිකයකුට කශෝ අධිකරණ නිධාරිකයකුට හිමිය. 

• ඵාගත ශැකි අලව්ථා 

• රාජකාරි ඉටුකිරීකම් දී කශෝ 

• රාජකාරි ඉටු කනොකරන විට වුලද, වාභානය රාජකාරි සීභාල තු යම් ක්රියාලේ 

කිරීකම්දී කශෝ 

• රාජකාරි ඉටු කිරීකභහි ා යම් ක්රියාලේ කිරීකම් පතිපයේ කව කශෝ 

• රාජකාරි ඉටු කිරීභට ලාවව්ථානකේ සට රාජකාරි ව්ථානයට යාකම්දී කශෝ 

රාජකාරි ඉටු කකොට ලාවව්ථානය කරා යාකම්දී කශෝ 

• කවේලා ව්ථානකේ සට රාජකාරියට යාකම්දී කශෝ රාජකාරි ව්ථානකේ සට කවේලා 

ව්ථානයට යාකම්දී කශෝ ඇතිලන ශදිස අනතුරකදී තුලා සදුලන විට 



• යම් නීතියේ කශෝ කදඳාර්තකම්න්තු නියභයේ උේිංඝණය වී 

කනොතිබිය යුතුය. 

• නිධාරියාකේ කශෝ වශායකයාකේ කනොවැකිේ නිවා කනොවිය 

යුතුය. 

• තුලා ව්ලබාලය අනුල, ශා දලදය භණ්ඩ නිර්කද්ය අනුල නිලාඩු 

හිමිකේ. 

• ලර්යේ දේලා ලැටුප් වහිත නිලාඩු 

• ඉන් ඳසු භාව 06 ේ දේලා අඩ ලැටුප් නිලාඩු 

• අභාතයිං කේකම් අනුභත ක යුතුය. 

• නිධාරියාකේ වාභානය නිලාඩු ලලින් අඩු කනොකකකර්. 

• එේ අවුරුදු නිලාඩුලට අභතරල ඉකුත් නිලාඩු ගත ශැක. 

• කඳොදු 05 ආකෘතිකයන් ඉේලිය යුතුය. 

• ලන්දි ද ඵා ගත ශැක (රා.ඳ.ච. 22/93 ශා එහි විංකෝධන) 

 

 

• විකේ අවනීඳ නිලාඩු 

• රාජකාරිකේ කයදී සටියදී කශෝ රාජකාරි ව්ලබාලය භත අවනීඳ වුලකශොත් 

• භාව 06 ේ දේලා ලැටුප් වහිත 

• ඉන් ඳසු භාව 06 ේ දේලා අඩ ලැටුප් නිලාඩු 

• වාභානය නිලාඩු ලලින් අඩු කනොකකකර්. 

• නිධාරියාකේ පභාද කදෝයේ කනොවිය යුතුය. 

• නි්චිත කවභ රාජකාරි ව්ලබාලය අනුල සදුවලේ විය යුතුය. 

• රජකේ දලදය නිධාරිකයකුකේ දලදය වශතිකය අලය කේ. 

• අභාතයිං කේකම් අනුභත කරයි. 

• රාජකාරිකේ කයදී සටියදී කනොවුලද, සදුලන අනකප්ේෂිත ලයලවනයේ නිවා 
තුලා ැබ විට 

• දලදය භණ්ඩ තීරණය ඳරිදි 

• ආයතන අධයේ ජනරාේකේ අලවරය භත අභතයිං කේකම් අනුභත ක යුතුය. 

• ලැටුප් වහිත විකේ අවනීඳ නිලාඩු හිමිකේ. 

• වාභානය නිලාඩු ලලින් අඩු කනොකකකර්. 

 

10. ඉකුත් නිලාඩු 

 • 8 ලගන්තිය අනුල හිමි විකේක නිලාඩු අලවන් ව ඳසු ඵා ගත ශැක 

• කදඳාර්තකම්න්තු පධානියා අනුභත ක යුතුය 

• දලදය කශේතුන් භත නම් 

• නිධාරියාට ලාසදායක ඕනෑභ ලවර 02 ක ඉතිරි විකේක නිලාඩු ( අනුගාමී කශෝ 

අනුගාමී කනොලන). 

• දලදය කශේතු භත කනොකේ නම් 

• ඕනෑභ අනුගාමී ලවර 02 ක විකේක නිලාඩු 

• අවුරුද්දේ තු ගත ශැේකේ අවුරුදු 02 කින් යුත් එේ කා ඳරිච්කේදයේ 

වදශා ඳභණි 

• අනුගාමී ලවර 02 ක කදන ඉකුත් නිලාඩු එකතුල දින 48 කනොයිේභවිය යුතුය  

• කරෝගාතරවීභ /ශදිස අනතුරේ නම්  

• ඳැමිණීභ,ලැඩ ,ශැසරීභ යශඳත් නම් ලර්යේ තු කදලන ලරටද ගත ශැක. 

• අභාතයිං කේකම් කඳෞද්ගලිකල වෑහීභකට ඳත්වී අනුභත කයුතුය. 

• ඉකුත් නිලාඩු එකතුල දින 96 කනොඉේභවිය යුතුයි. 

• ඉකුත් නිලාඩු ගත ශැේකේ ඳශත කශේතු වදශායි. 

• නිධාරියකු අවනීඳවීභ 

• ඳවුකේ අයකු අවනීඳ වීභ 

• ඳවුකේ අයකු මිය යාභ 

• ඉශත කුභේකශෝ වම්ඵන්ධල ඳැලැත්කලන ආගමික උත්වලයේ. 

• නිධාරියාකේ විලාශය. 

• කගදර අයකුට කඵෝලන කරෝගයේ ලැදීභ. 

• රාජකාරියකට අදා කනොලන නඩුලකදී සතාස පිට උවාවියක කඳනී සටීභ. 

• ඉකුත් නිලාඩු ඉේලුම් ඳත්රයක 

• නිලාඩු අඩුක යුත්කත් කුභන ලවර ලලින්ද යන ලග 

• එභ ලවර ල ඉතිරි විකේක නිලාඩු පභාණය දැේවිය යුතුය. 

• නිලාඩු අනුභත ක ඳසු ඒ පිළිඵදල නිලාඩු කේඛනකේ වටශන් ක 

යුතුය 

 



• නිලාඩු අලවන් ව ඳසුද වෑකශන කායේ කවේලයට කනොඳැමිකනන 

නිධාරිකයකුට ඉකුත් නිලාඩු කනොදිය යුතුය.  

• අවනිඳයකට ශැර කලනත් අලව්ථාලේ වදශා දුන් ඉකුත් නිලාඩු ඳශත 

අලව්ථා ලදී අඩ ලැටුප් නිලාඩු ඵලට ඳත් ක යුතුය. 

• කවේලයට කනොඳැමින විශ්රාභ ගතකශොත් 

• ඵකන් විශ්රාභ ගැන්වුලකශොත් 

• කවේලයට ඳැමිණ නිලාඩු ගත් කායට අඩු කායේ කවේලය කර විශ්රාභ ගතකශොත් 

• එභ මුද නිධාරියාට කගවිය යුතු ඕනෑභ මුදකින් අඩු කර ගත ශැක. ලාරික 

කව අයකර ගනී නම් ආයතන අධයේ ජනරාේ ලාරික ගණන තීරණය කරයි. 

 

11. විශ්රාභ පර්ල නිලාඩු. 

 • විශ්රාභ පර්ල නිලාඩු ගත ශැේකේ 
• .විකේක නිලාඩු හිමි නිධාරින්ට ශා අවනීඳ නිලාඩු හිමි කනි්ඨ කවේලකකයකුට  

• දින ගණන 
• ඉතිරි කරගත් ඕනෑභ කඳර ලවර කදකක ඉතිරි විකේක / අවනීඳ නිඩාඩු ශා  

• ඳලත්නා ලවකර් හිමි විකේක / අවනීඳ නිලාඩු         එකතුල ගත ශැක. 

• අවනීඳ නිලාඩු හිමි දදනික ලැටුප් ඵන නිධාරිකයකුට. 
• දින ගණන 

• විශ්රාභ ගන්නා අවුරුද්කද් ශා ඊට කඳර අවුරුද්කද් ඉතිරි අවනීඳ නිලාඩු එේතුල ශා විශ්රාභ ගන්නා 
අවුරුද්කද් ඉතිරි අනියම් නිලාඩු. 

• අකාර්යේභතාල භත විශ්රාභ ගන්නා විට විශ්රාභ පර්ල නිලාඩු හිමිලන්කන්. 
• විකේ කශේතු ඇකතොත් ඳභණි. 

• කශේතු අභාතයිං කේකම්ට දැන්විය යුතුය. 

• ඉේා අව්ලන නිධාරිකයකුට. 
• විකේක / අනියම් නිලාඩු හිමි කනොකේ. 

• (රා.ඳ.ච. 19/2010 අනුල ඉශත වදශන් ඳරිදි විශ්රාභ පර්ල නිලාඩු කශෝ 
නිධාරිකයකු 2007.01.01 සට ඉතිරි කරගත් විකේක /අවනීඳ නිලාඩු ශා  
අනියම් නිලාඩු එකතුල භාව 03 ක උඳරිභයට යටත්ල නිධාරියාකේ 
කැභත්ත ඳරිදි විශ්රාභ පර්ල නිලාඩු කව ගත ශැක) 

 

12. විකේ නිලාඩු. 

 • . ඉව්ාම් බේතිකකයකුට ආගමික ලතාලත් වශා 
• සකුරාදා දින ල භධයන්න 12.00 සට ඳැය 2ේ. 

• අලය කේනම් එභ කාය රාජකාරි කේාකලන් ඵැශැරල ලැඩ කෂ යුතුය. 

• අතයාලය දිනල නිලාඩු කනොදී සටිය ශැක. (රා.ඳ.ච. 21/2016) 

 

• පිළිගත් ආයතන ල ඳැලැත්කලන අධයාඳන ඳන්තිලට යෑභට අලවරය. 

• දිනකදී ඳැය 1 කට කනොලැඩි විය යුතුය. 

• 9.30 ට කඳර අලවන් විය යුතුය / 3.15 න් ඳසු ආරම්බ විය යුතුය. 

• රාජකාරියට ඵාධා කනොවිය යුතුය. 

• අධික විංඛයාලේ එකලර නිලාඩු කනොඉේලිය යුතුය. 

• අලය නම් කාර්යා කේාකලන් ඵැශැරල ලැඩ කෂ යුතුය. 

• උවව් වීම් වශා ලෘත්තීය වමිතියේ, සුබ වධක වමිතියේ කශෝ රාඡය නිධාරින්කේ 
විංවිධානයේ විංවිධානය කරන අධයයන ඳිංතියකට වශබාගී  වීභට ඉශත අනුග්රශය 
දීර්ඝ කිරීභට කදඳාර්තකම්න්තු පධානියාට ශැක. 

 

• භැතිලරණයකදී ජන්දය පකා කිරීභ වශා ( අලභ කාය) 
• ජනාධිඳතිලරණය ඳැය 4 

• ඳාර්ලිකම්න්තු භැතිලරණය ඳැය 4 

• ජනභත විචාරණය ඳැය 4 

• ඳෂාත් ඳාන භැතිලරණය ඳැය 2 

 

• රජය පිලිගත් විදයාත්භක කශෝ ලෘත්තීය කශෝ විංගභයක ජාතයන්තර 
වම්කම්නයකට වශබාගී  විභට (ශ්රි ිංකාල නිකයෝජනය කරමින්) 

• යාභ රජය අනුභත කෂ යුතුයි. 

• වම්පර්ණ ලැටුප් වහිත විකේ නිලාඩු 

• රජය පිළිගත් විදයාත්භක කශෝ ලෘත්තිය විංගම් කශෝ රජකේ ලාර්ශික ආධාර මුදේ 
ඵන විංගම් කශෝ ආයතනයන්. 

• වම්කම්න කාය ශා ගභනට ගතලන අලභ කාය නිලාඩු කව හිමි කේ. 

• නිලාඩු අනුභත කරන්කන් අභාතයාිං කේකම්ලරයායි 

 

කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/19-2010(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/19-2010(s).pdf
කාර්යාල වේලාවන් හා නිවාඩු/19-2010(s).pdf
xii/21_2016(s).pdf
xii/21_2016(s).pdf
xii/21_2016(s).pdf


• .ක්රීඩාලන්හි කශෝ ක්රීඩාලට වම්ඵන්ධ කලනත් කටයුතු ල නිරත 

නිධාරින්ට. 

• ඳශත අලව්ථාල වම්පර්ණ ලැටුප් වහිත විකේ නිලාඩු හිමිකේ. 

• ශ්රී ිංකාල නිකයෝජනය කරන ක්රීඩකකයකු ලන විට. 

• ජාතික ක්රීඩා කණ්ඩායභක නිධාරිකයකු ලන විට. 

• අන්තර්ජාතික තරඟයකට පථභ පුහුණු කවුරකට යන විට. 

• ක්රීඩා අභාතයාිංය අනුභත කර පුහුණු කිරීම් / විනි්චය කිරීම් පිළිඵ 

අන්තර්ජාතික වම්භන්ත්රනයකට / ඳාඨභාාලකට වම්ඵන්ධ ලන විට. 

• නිලාඩු අනුභත කරන්කන් කදඳාර්තකම්න්තු පධානියාය. 

• ඳශත අලව්ථා ලද ඉශත අනුග්රශය හිමිකේ. 

• ජාතික ක්රීඩකකයකු කව ක්රීඩා අභාතයාිංය පිළිකගන වාභානය පුහුණු කිරීම් 

ලට. 

• ශ්රී ිංකා රාජය කවේලා ක්රීඩා විංගභකයන් විංවිධානය කරන කභරට ක්රීඩා 

තරඟයකට වශබාගී  ලන විට. 

• එලැනි ක්රීඩා තරඟයකදී ක්රීඩකකයකු කශෝ විනි්චකාරලරකයේ කව කටයුතු 

කරන විට. 

• ලෘත්තීය වමිති නිධාරිකයකුට xxv ඳරිච්කේදය ඳරිදි. 

• වභශර කරෝග ලලින් කඳකන නිධාරින්ට XXIII ඳරිච්කේදය ඳරිදි. 

• නිකරෝධායන කරෝග ව්ඳර් වුකලකුට XXVIII  ඳරිච්කේදය ඳරිදි. 

• ඇතැම් විංගම් ශා ආයතන ල ඳැලැත්කලන ලාර්ශික වම්කම්න 

වශා. (රා.ඳ.ච. 7/2014) 

• ලැටුප් වහිත නිලාඩු 

• නිදශව් දුම්රිය ඵඳත්ර හිමිකේ. 

• ජීලාණුශරණ වැත්කභකට බාජනය ලන  නිධාරිකයකුට 

• ටියුකඵේටම් වශා කාන්තාලන්ට දින 7. 

• ලාකවේටම් වශා පුරුකයකුට දින 3. 

• ˝ඉේඩා˝ පිළිඳැදීභට 
• ඉව්ාම් බේතික කාන්තාලන්ට හිමිකේ. 

• ඳාවිච්චියට කනොගත් සයලුභ විකේක / අවනීඳ නිලාඩු හිේ කර ගත ශැක. 
• පුරුයා මිය ගිය විට භාව 04 දින 10 

• දිේකවාද වු විට භාව 03. 
• කභභ දින ගණන ඉේභලන විට අඩ ලැටුප් නිලාඩු 

 

• කවේලා ලනිතා වභාජිකයකයකු ලන රජකේ නිධාරිකයකුට  
• රැව්වීම් ලට වශබාගී  වීභට භවකට ඳැයක නිලාඩු. 

 

• නිලාඩු පිට ඉන්නා විට යුධ කභකශයුම් නිවා ආඳසු ඳැමිණීභට කනොශැකි ලන විට. 
• විකේ නිලාඩු හිමි කේ. 

• දිව්ත්රිේ කේකම් / දිවාඳති විභවා වතයතාල වශතික කර ගත යුතුය. 
• යම් අවිනි්චිතතාලයකදී රාඡය ආරේක කේකම් විභසීභ. 

 

• ලැඩ තශනභකට ේ කනොවී චූදිත නිධාරිකයකු කව විධිභත් විනය ඳරිේනයකට 
වශබාගී  ලන විට. 
• විකේ නිලාඩු හිමි කේ. 
• ලරදකරු වු විට ලර්යට  හිමි නිලාඩු ලලින් අඩු කකකර්.  

 

13. රාජකාරි නිලාඩු. 

 
• වම්කම්නයකට වශබාගී  වීභ, ඵඩු මිට ගැනීභ / වැඳයීභ කලනුකලන් 
වාකච්චා ඳැලැත් වීභට, ඵඩු උඳකරණ ඳරිේා කිරීභට, ගිවිසුම් 
අත්වන් කිරීභට ලැනි. 
• රජකේ කටයුත්තේ වශා රජය විසන් පිටරට යලන විට  

• රාජකාරි කාය ශා ගභනට ගත ලන කායට රාජකාරි නිලාඩු ගත ශැකත 

• ත්රිවිධ ශමුදා ශා ව්කේච්ජා ශමුදාලක වාභාජිකකයකු ලන රජකේ 
නිධාරිකයකුට. 
• රාජකාරියට කැලනු ැබු විට . 

• ලාර්ෂික අබයාව කවුරකට කැවු විට. 

• වති අන්ත කවුරු / යුද්ධ අබයාව ලදී හිම් කේ. 

• විකේ කඳොලිව් උඳ කවේලකේ නිධාරිකයකුට. 
• රාජකාරීයට කැලනු ැබ විට. 

• පුහුණු කවුරකට යාභට රාජකාරී නිලාඩු හිමි කේ. 

xii/07_2014(s).pdf
xii/07_2014(s).pdf
xii/07_2014(s).pdf


• විනය ඳරිේණයකදී  

• චූදිත නිධාරිකයකු කලනුකලන් කඳනී සටින විට 

• එභ ඳරිේණයට යාභට. 

• අදා ලියකියවිලි ඳරිේා කිරීභට රාජකාරී නිලාඩු හිමි කේ. 

• විනය ඳරිේණයකදී කදඳාර්තකම්න්තු පධානියා භාර්ගකයන් කැලන නි 

වාේෂි කරුකලකුටද රාජකාරී නිලාඩු හිමි කේ. 

• ලයලව්ථා භණ්ඩයක / විංව්ථාලක ඳලතින නීති රීති යටකත් ඳලත්ලන විනය 

ඳරිේණයකදී චූදිත නිධාරිකයකු කලනුකලන් කඳනී සටින නිධාරිකයකුට ද 

ඉශත ඳරිදි රාජකාරී නිලාඩු ගත ශැක. 

• ආයතන පධානියා භඟින් ඉේලිය යුතුය. 

• ආයතනකේ ඳාන විය තු කකකරන විනය කටයුතු ලට සීභා කේ. 

 

• උවාවි යාභ වශා රාජකාරි නිලාඩු හිමි ලන අලව්ථා. 

• නිෂ තාලය යටකත් උවාවි කැවු විට. 

• රාජකාරි ව්ලබාලය අනුල උවාවි යා යුතු ලන විට. 

• රජකේ වාේෂි කරුකලකු කව ඉදිරිඳත් ලන විට. 

• ලෘත්තීය වමිති වාභාජිකකයකු කව වම්භන්ත්රනයට වශබාගී  ලන විට 

කශෝ එභ වම්භන්ත්රනකේ තභන් කවේලය කරන කදඳාර්තකම්න්තුකේ 

කාර්ය ඳථයට අයත් ලන විට. 

• ලියාඳදිිංචි ආයුර්කේද දලදයලරකයකු ලන රජකේ නිධාරීකයකුට. 

• ලශාභ පතිකාර අලය කරෝගී න්ට පතිකාර කිරීභට. 

• භවකට දින 3 කට කනොලැඩි දින ගණනකට රාජකාරී නිලාඩු හිමිකේ. 

 

14. වම්පර්ණ ලැටුප් වහිත අධයයන නිලාඩු. 

 • අධයයන කශෝ අබයාව කා සීභාලට ශා ගභන් කිරීභට යන අලභ කාය වශා. 

• ඳශත අලව්ථාල කභරට / පිටරට වම්පර්ණ ලැටුප් වහිත අධයයන නිලාඩු හිමිකේ. 
• නියමිත සුදුසුකම් ඵා ගැනීභ වශා අනුභත කරන ද රජකේ වියදම් දරන අබයාව ක්රභයේ / 
ශියත්ල ක්රභයේ යටකත් කතෝරා ගත් විට. 

• ශ්රී ිංකා ආණ්ඩුලට ශියත්ලයක කශෝ පදානයක ව්ලරඳකයන් පිරිනභන ද අධයයන /  අබයාව 
/ විංචාරය වශා ශ්රී ිංකා ආණ්ඩුල විසන් නිධාරිකයකු නම් කර ඇති විට. 

• සය තනතුර ට අදා ඵලා  ගැනී කම් / උවව් කිරීකම් ඳටිඳාටිය ට අනුල අධයයන / අබයාව 
ඳාඨභාාලේ වශා ආණ්ඩුකේ කශෝ විකද්ශිය ආණ්ඩුලක / එජන්සයක වියදමින් ඔහු පිටරට 
යලන විට. 

• කදඳාර්තකම්න්තුලක අබයාව ලැඩ පිළිකලට ඇතුත් වී ඇත්තාවුද ඔහුකේ ලෘත්තීය කාකේදී 
යම් අලධියකදී ශැදැරීභ වශා සරිත් ඳරිඳි රජකේ වියදමින් ඔහු පිටරට යැවිය තිඵනා වුලද  
අධයයන කශෝ අබයාව ඳාඨභාාලේ වශා විකද්ශීය ඒජන්සයකින් කශෝ විකද්ශීය ආණ්ඩුලකින් 
පිරිනභන ශියත්ලයේ නිධාරියාකේ උත්වශාකයන් ඵා ගත් විට. 

• විකද්ශීය ආණ්ඩුලකින් කශෝ ඒජන්සයකින් කශෝ කභකශයලන වම්න්ත්රනයේ අබයාව ලැඩ 
පිළිකලේ , ශීේපීය ඳාඨභාාලේ, ලෘත්තීය උඳකද්න ඳාඨභාාලේ, අධයාඳන චාරිකාලේ 
යනාදියට වශබාගී  වීභට (අදා ආරාධනය රජය කලත කර, රජය නිධාරියා නම් කර තිබිය 
යුතුය) 

 

• තාලකාලික නිධාරිකයකුට වම්පර්ණ ලැටුප් වහිත අධයයන නිලාඩු 

හිමිකභ නැත. 

• ඳරිලාව කාකේ සටින නිධාරිකයකුට නම් ඳශත අලව්ථාල ශැකිය. 

• සය තනතුරට අදාෂ ඵලා ගැනීකම් / උවව් කිරීකම් ඳටිඳාටිය අනුල අධයයන / 

අබයාව ඳාඨභාාලේ වශා ආණ්ඩුකේ කශෝ විකද් ආණ්ඩුලක වියදමින් පිටරට 

යලන විට 

• නියමිත ගිවිසුම් අත්වන් කර ගරු ජනාධිඳතිතුභාකේ / ගරු අග්රාභාතයතුභාකේ / 

ගරු ඇභතිතුභාකේ/ ගරු ආණ්ඩුකාරතුභාකේ අලවරය ඵා ඇති විට. 

• නිලාඩු අනුභත කරන ඵධාරින්. 

 ඒකාඵද්ධ කවේලා ල රාඡය ඳරිඳාන විය බාර අභාතයිං කේකම් ලරයා 

අභාතයිංයකට අයත් කනොලන  කදඳාර්තකම්න්තුල නිධාරින්   එභ කදඳාර්තකම්න්තුකේ පධානියා   

අභාතයිංයකට අයත් කනොලන  -  කදඳාර්තකම්න්තුල පධානින්    රාඡය ඳරිඳාන විය බාර අභාතයිංකේ කේකම් ලරයා     

කවසු නිධාරින්       අදාෂ අභාතයිංකේ කේකම්ලරයා 

ඉශත වශන් ක කරුණු නිවා කනොල කලනත් කාරණා වශා  

ලැටුප් වහිත අධයයන නිලාඩු ඉේලීම් 

ආයතනකේ අධයේ ජනරාේ ලරයා 



• කභභ නිලාඩු ගැනීභට කඳර නිස ඳරිදි ගිවිසුභකට අත්වන් ක යුතුය. (xv 
ඳරිච්කේද කේ 4 ලගනන්තිය) 

• xv ඳරිච්කේද කේ 10 ලගන්තිය යටකත් නිස ඵධාරින්කේ අලවරය ැබී 
තිබිය යුතුය. 

• වම්පර්ණ ලැටුප් වහිතල කභරට අධයන නිලාඩු වදශා අනිලාර්ය කවේලා 
කායේ ආඳසු  ඳැමිණ කවේලය කෂ යුතුය. 
• ශය භාවයකට අඩු නම්          -    අනිලාර්ය කවේලා කාකේ නැත. 

• ශය භාවයක ට ලැඩි නම්         -    ලවර  5ක උඳරිභයට යටත්ල නිලාඩු කාය කභන් 
    කදගුණයකි. 

• අනිලාර්ය කවේලා කාය ආවන්න වම්පර්ණ භාවයට ගණන් ඵැලිය යුතුයි. 

• යම් තනතුරකට  අදාෂ කවේලා ලයලව්ථාල / ඵලා ගැනීකම් ඳටිඳාටි කශෝ විධි 
විධාන අනුල ඳ්චාත් උඳාධියේ කශො ් ඊට ඉශ උඳාධියේ වම්පර්ණ ක 
යුතු ලන විට අධයයන නිලාඩු ඵා කනොගන්කන් නම්, 
• කඩින් කඩ කශෝ එක දිගට ලැඩ කරන දින 10 ක උඳරිභයට ය ටත්ල ලැටුප් වහිත 
අධයයන නිලාඩු හිමි කේ. 

• අලව්ථා 01. 

• විබාගයට කඳනී කනොසටීභ ශා අවභත් වීභ භත නැලත ගත කනොශැක. 

(රා.ඳ.ච. 23/2014) 

 

15. ලැටුප් රහිත කභරට අධයයන නිලාඩු 

 • ආචාර්ය උඳාධියේ ශැර කභරට නි්චිත අධයයන ඳාඨභාාලේ 

ශැදෑරීභටය. 

• ලැටුප් රහිත නිලාඩු ගත ශැක. 

• ඳාඨභාාල කදඳාර්තුකම්න්තු පධානියා අනුභත කර ඳශත කරුණු 

වශතික කකොට තිබිය යුතුය. 

• නිධාරියා  කයෝජිත ඳාඨභාාල ශැදෑරීභට වභත් ඵල. 

• එය ඔහුකේ කාර්ය ේකේත්රයට අදා ඵල 

• සය රාජකාරී ඉටු කිරීභට එය පකයෝජනලත් විය ශැකි ඵල. 

• ආචාර්ය උඳාධියේ ශැදෑරීභට ලවර 3ේ දේලා ලැටුප් රහිත නිලාඩු දිය ශැක. 

• ලැඩ කරන වාභානය කාය තු ඳාඨභාාල ඳැලැත්කලන්නේ විය යුතුය. නිලාඩු 

ඵා කනොකගන වශබාගී  වීභට කනොශැකි විය යුතුය. 

 

• විබාගයට සුදානම් වීභට/නිලකවේදී /පුව්ථකාකේදී ග්රන්ථාශ්රිත කටයුතු වදශා  
නිලාඩු දිය කනොශැක. 

• ඳෂමුල ලවර 01. 

• අලය නම් ලරකට ලවර ඵැගින් නිලාඩු කාය ලවර 03 කනොඉේභලන කවේ 
දිය ශැක. 

• අනිලාර්ය කවේලා කාය. 

• නිලාඩු කාය ලර්යකට අඩු නම් නැත. 

• නිලාඩු කාය ලර්යකට ලැඩි නම් ඊට වභාන කායේ. 

• ආවන්න වම්පර්ණ භාවයට ගණන් ඵැලිය යුතුය 

• ගිවිසුභ 9 ඳරිශි්ඨය  කේ. 

• කලින් අනුභත ක නිලාඩුල දීර්ඝ කිරීකම්දි. 

• අනිලාර්ය කවේලා කාය ශා දන්ඩන මුද  ලැඩි ක යුතුය. 

• විංකෝධන නිධාරියාට ලිඛිතල දන්ලා කැභැත්ත ලියවිේකින් ගත යුතුය. 

• දන්ඩන මුද  (අනිලාර්ය කවේලා කාය වපිරීභට අවභත් වු විට) 

• කවේලය කනොක භාවයකට භාසක ලැටුපින් 1/3 

•   

 

• නිලාඩු අනුභත කරන ඵධාරියා. 
• අභාතයිං කේකම්ලරයා. 

• අභාතයිංයේ යටතට කනොලැකටන කදඳාර්තකම්න්තු ල කදඳාර්තකම්න්තු 
පධානියා. 

• ඒකාඵද්ධ කවේලාලක නම් රාඡය ඳරිඳාන අභාතයිං කේකම්ලරයා. 

• නිලාඩු අනුභත ක ඳසු එය කලනව් කිරීභ, කකටි කිරීභ, නිලාඩුල 
කලනත් කටයුත්තකට කයොදා ගැනීභ කනොක යුතුය. 

• නිධාරියාට ණය මුදේ දී තිකබ්නම් ඒලා භාසකල අයකර ගැනීභට 
විධි විධාන වවා ගත යුතුය. 

• පිටරට රැකියාලකට ලැටුප් රහිතල යන්කන් නම් ණය මුද කගලා 
අලවන් ක යුතුය. 

• xv ඳරිකේදකේ 10 ලගන්තිය යටකත් නියමිත අලවරය කගන තිබිය 
යුතුය. 

• නිලාඩු යාභට කඳර අනිලර්ය කවේලා කාය වශා ගිවිසුභ අත්වන් ක 
යුතුය. 

 

xii/23_2014_(s).pdf
xii/23_2014_(s).pdf
xii/23_2014_(s).pdf
xii/23_2014_(s).pdf
xii/23_2014_(s).pdf
xii/23_2014_(s).pdf
xii/23_2014_(s).pdf
xii/23_2014_(s).pdf
xii/23_2014_(s).pdf


16. විකද් අධයයන වශ / කශෝ රැකියා වශා 

ලැටුප් රහිත නිලාඩු. 

 • කාසීභාල 
• ව්ථිර ක නිධාරියා                             - රැකියා / අධයයන කශෝ කදකභ  - ලවර 5 

• ව්ථිර කනොක / තාලකාලික නිධාරියා  - අධයයන වශා ඳභණි.  

• අධයයන වශා අඛන්ඩල ලවර 3. 

• රැකියා වශා අඛන්ඩල ලවර 5 

• ශ්රාව්ත්රඳති  උඳාධිය ශදාරා ඳසුල ආචාර්ය උඳාධිය ශදාරන විට - ලවර 5 

• රජකේ වශකයෝගය ඇතිල ශ්රී ිංකාකේ පිහිටවු එේවත් ජාතින්කේ විංලර්ධන 
ලැඩ පිළිකල, කෝක කවෞඛය විංවිධානය ආදී විකද් නිකයෝජිත 
ආයතනයක කභරට කවේලය කිරීභටද කභභ විධි විධාන අදා කේ. 

• විකද් රැකියා / අධයයන / කභරට විකද් නිකයෝජිත  ආයතන ල කවේලයට 
කාය ලවර 5 

•  රාඡය කවේලකේ නියුතු තනතුකර් තනතුකර් ව්ථිර ක සයලු ආගම් 
නිකයෝජනය කරන  පුඡය/ පුජක උතුභන්ට විකද් ධර්භ පචාරය කශෝ කද්ශිය 
ආගමික කවේලා වශා ලවර 2ක උඳරිභයට ය ටත්ල ලැටුප් රහිත නිලාඩු ගත 
ශැක. (රා.ඳ.ච. 27/2018 (i)) 
• කදඳාර්තකම්න්තුකේ වභානය කවේලාලන්ට ඵාධා විය කනොශැක. 

 

• රාඡය අනුග්රශය භත විකද් ශියත්ලයකට යන විට රාඡය කවේලකේ 

නියුතු කත්රයාට  ලැටුප් රහිත නිලාඩු ගත ශැක. (රා.ඳ.ච. 9/2014) 

• 16 ලගන්තිකේ සයලු කකොන්කද්ස අදා කේ. 

• කලින්  වීවා ැබී නැති විට  වීවා ඵා ගැනීභට කභභ අනුග්රශය  අනිස කව 

කයොදා කනොගත යුතුය. 

 

• ලැටුප් රහිත විකද් අධයයන නිලාඩු වම්ඵන්ධකයන් කදඳාර්තකම්න්තු 

පධානියා ඳශත දැේකලන ඳරිදි වශතික ක යුතුය  

• පුහුණුල / අධයයනය කදඳාර්තකම්න්තුකේ ලැඩ කටයුතු ලට කශෝ නිධාරියාකේ 

උවව් වීම් ලට අලය ඵල. 

• කදඳාර්තකම්න්තුල තු ශියත්ල  ඳටිඳාටියේ නැති ඵල. 

• කභභ කාර්යට අලය ඳශසුකම් කභරට නැති ඵල. 

 

 

• පිලිගත් ආයතනයක නිතය ඳාඨභාාලේ ශැදෑරීභට ලැටුප් රහිත 

අධයන නිලාඩු ඵා ගැනීකම්දී අදාලන කකොන්කද්ස  

 (රා.ඳ.ච. 27/2018) 

• කදඳාර්තකම්න්තු පධානියාකේ නිර්කද්ය අලය කේ 

• ඳරිලාව කාකේ සටින නිධාරිකයකුකේ නම් ඳරිලාව කාය  නිලාඩු කායට 

වභාන කායකින් දීර්ඝ කිරීභ 

• කත්රයාද රජකේ කවේලකකයේ නම් එඔහුට/ඇයට ද ලැටුප් රහිත නිලාඩු ගත ශැක 

• කදඳාර්තකම්න්තු පධානියා නියභ කරන කායේ කදඳාර්තකම්න්තුකේ 

අනිලාර්යකයන් කවේලය ක යුතුය (කලනත් කවේලාලකට මුදා ශැරීකම්දී  අදා 

කනොකේ) 

 

 

• නිලාඩු අනුභත කිරිභට කඳර නිධාරියාට විකද් විනිභය ැකඵන 
ඵල ට තශවුරු කර ගත යුතුය. 

• කභභ නිලාඩු ඵා ගැනීකම්දී ඉඳයු නිලාඩු ඵා ගත ශැක. 
• එය අනිලාර්ය කවේලයට යටත් කනොකේ. 

• මුළු නිලාඩු හිමිකම් ල කකොටවේ කව ගණන් ගත යුතුය. 

 

• ගිවිසුම් ආකෘති. (රා.ඳ.ච. 7/2016) 
• අධයයන වශා     -    9 ඳරිශි්ඨය 

• රැකියාලේ වශා  -   10 ඳරිශි්ඨය 

• අධයයන / රැකියා කදකභ   - 11 ඳරිශි්ඨය 

• කත්රයා ශියත්ලයේ පිට  විකද් ගත ලන වි ට  ඒ වභග ලැටුප් රහිත 
නිලාඩු  යන නිධාරිකයකුට   - 33 ඳරිශි්ඨය. 

• තාලකාලික / ව්ථිර කනොක නිධාරිකයකු විකද් ගත ලන විට 
ගිවිසුභට අභතරල  xv ඳරිච්කේදකේ 4.2 අනුල ඵැදුම්කරයේද අලය 
කේ. 

 

xii/27-2008(i)(s).pdf
xii/27-2008(i)(s).pdf
xii/27-2008(i)(s).pdf
xii/27-2008(i)(s).pdf
xii/27-2008(i)(s).pdf
xii/09__2014(s).pdf
xii/09__2014(s).pdf
xii/09__2014(s).pdf
xii/27_2018(s).pdf
xii/27_2018(s).pdf
xii/27_2018(s).pdf
xii/07_2016(s).pdf
xii/07_2016(s).pdf
xii/07_2016(s).pdf


• කභභ නිලඩු  

• ලැටුප් ලර්ධක වදශා  ගණන් ගත යුතුයි. 

• විකද්යට කනොගිකේ නම් එෂබීභට නියමිතල තිබු ලැටුකප් තැබිය යුතුය. 

• විශ්රාභ ලැටුප් වදශා  ගණන් කනොගනී. 

• නිලාඩු කාය තු ඇති ලන කිසදු පුරප්ඳාඩුලකට උවව් කිරීභ වශා ගණන් 

කනොගනි. 

• උවව් කිරීභේ වශා අලභ කවේලා කායේ නියභ කකකර් නම් එභ අලභ කවේලා 

කායට කභභ නිලාඩු කාය ගනන් කනොගනි.  

• උවව් කිරීභ වශා වැකීභ ට කිසයම් ලැටුප් ේයකට එෂබීභ නියභ කර ඇති 

විට ඉශත 16.7 උඳ ලගන්තිය යටකත් කදනු ැබු කිසයම් ලැටුප් ලර්ධකයේ 

උවව්වීභ වදශා  ගනන් කනොගත යුතුය. 

 

• අනිලාර්ය කවේලා කාය. 

• ලැටුප් රහිත නිලාඩුල කභන් කදගුණයේ විය යුතුය. 

• එකශත් ව්ථිර විශ්රාභ ලැටුප් කවේලා කාය වහිත වෑභ ලවරේ වශාභ භාවයේ 

ඵැගින් අඩු ක ශැක. එහිදී, 

• ලැටුප් රහිත නිලාඩු කායේ කේ නම් එය ගණන්  කනොගත යුතුය. 

• අලභ අනිලාර්ය කවේලා කාය ලවරේ විය යුතුය. 

• ලැටුප් රහිත නිලාඩු භත විකද් රුකියාලකට යාකම්දී  IELTS / NCLE 

විබාග වභත් වීභ අලය විට. 

• ලවර 5ක නිලාඩු කායට අභතරල තලත් භාව 03ක ලැටුප් රහිත නිලාඩු ගත 

ශැක. 

• යාභට පථභ සුදුසුකම් වපුරා ගත යුතුය. 

• ඒ වශා රජකේ මුදේ ලැය කනොක යුතුය. 

• කලනත් කාර්යකට නිලාඩු කාය කයොදා ගත කශොත් විනය කටයුතු. 

 

17. ඉඳයු නිලාඩු  

• 15, 16 ඳරිච්කේද අනුල ලැටුප් රහිත අධයයන  නිලාඩු ගන්නා විට 

ඒකලනුලට කශෝ ඉන් කකොටවේ වදශා හිමිකේ. 

• යටත් නිධාරිකයකුට ( කභරට ශා පිටරට ) ඳලත්නා ලර්කේ ශා කලින් ලර්කේ 

ඉතිරි විකේක නිලාඩු ශා ඕනෑභ අනුගාමී ලවර 02 ඉතිරි ඉකුත් විකේක නිලාඩු  

• භාණ්ඩලික නිධාරිකයකුට ( පිටරට ) ඳලත්නා ලර්කේ ශා ඊට කලින් ලර්කේ 

ඉතිරි විකේක නිලාඩු ශා ඳරිලර්ථිත  අඩ ලැටුප් නිලාඩු ( උඳරිභය භාව 06 ) 

• භාණ්ඩලික නිධාරිකයකුට (කභරට) ඳලත්නා ලර්කේ ශා කලින් ලවකර් ඉතිරි 

විකේක නිලාඩු ශා ඕනෑභ අනුගාමී ලවර 02ක ඉතිරි ඉකුත් විකේක නිලාඩු 

• නැතකශොත් 

• ලර්යට හිමි විකේක නිලාඩු ශා ඳරිලර්ථිත  අඩ ලැටුප් නිලාඩු ( තුන් භවකට ලැඩි 

කනොවිය යුතුය ) 

• ඳරිලර්ථිත අඩ ලැටුප් නිලාඩු ගැනීභට කඳර ඳලත්නා ලර්කේ ශා ඊට කලින් 

ලර්කේ පකයෝජනයට කනොගත් විකේක නිලාඩු ඇකතොත් ඒලා ඵා ගත යුතුය. 

 

18. පසුති නිලාඩු. 

 
• වථ්ිර, තාලකාලික, අනියම්, කශෝ අබයාවාභීන්ට හිමි කේ 

• ලැටුප් වහිත පසති නිලාඩුල. 

• වෑභ වජීවී දරු උඳතතකටභ හිමි කේ. 

• දින 84. 

• පසතිය සදු වී වති 4ේ යන තුරු නිධාරිනියට රාජකාරියට ලාර්තා කිරීභට ඉඩ 

කනොකද්. 

• දලදය වශතිකය කශෝ දරුලාකේ උප්ඳැන්න වශතිකය අලය කේ. 

• රජකේ නිලාඩු , කවනසුරාදා, ඉරිදා දින ඊට ඇතුත් කනොකේ. 

• වම්පර්ණ ලැටුප් වහිත විකේ නිලාඩුලකි. ඉතිරි නිලාඩු ලලින් අඩු කනොක යුතුය. 

• උඳකත්දීභ භරණය සදුලන දරු උඳකත්දී ශා දරු පසතිකයන් වති 6ේ ඉේභලා 

යාභට කඳර දරුලා භරණයට ඳත් වුකනොත් උඳත සදුවු දින සට වති 6ක 

නිලාඩුලේ හිමිය. 

 



• අඩ ලැඩුප් වහිත පසති නිලාඩු 

• ඉශත දින 84 අලවන් වු විට ගත ශැක 

• දින 84 කි. 

• රජකේ නිලාඩු කවනසුරාදා, ඉරිදා ගනන් ගනී. 

 

• ලැටුප් රහිත පසති නිලාඩු 

• ඉශත දින 84 අලවන් ව විට ගත ශැක. 

• දින 84 කි. 

• රජකේ නිලාඩු කවනසුරාදා, ඉරිදා ගනන් ගනී 

• ණය ඇතිනම් අයකර ගැනීභට  වතුටුදායක ලැඩපිළිකලේ කයොදාගත යුතුය. 

• ගබ්වා වීභකදී  - දලදය වශතිකකේ වදශන් දින ගණන 

නිධාරියා කේ හිමි විකේක නිලාඩු ලලින් ගත ශැක. 

• භේකිරි දීභට ඳැයකට කලින් කවේලා ව්ථාලකයන් පිට වීභ - අඩ ලැටුප් 

පසති නිලාඩු ඵා කනොගන්කන් නම් දිය ශැක. දරුලාට භාව 06ේ 

ලනතුරු ඳභණි. 

 

• ගර්බනී වී භාව 05කට ඳසු ඳැය බාගයේ පභාද වී ඳැමීණිභට ශා ඳැය 

බාගයේ කලින් පිටල යාභට අලවර දිය ශැක. 

• අඩ ලැටුප් / ලැටුප් රහිත පසති නිලාඩු කාය තු දරුලා මිය ගිය 

කශොත් ඉන් දින 07 කට ඳසු නිලාඩුල අලිංගු කේ. 

• ලැටුප් ලර්ධක කාර්යයට, උවව් වීම් වශා, විශ්රාභ ලැටුප් කාර්යයට 

කභභ නිලාඩු ඵධා කනොවිය යුතුය. 

• අලය නම් නිලාඩු අලිංගු කර කවේලයට ලාර්තා ක ශැක. 

 

•  පීතෘත්ල නිලාඩු. 

• බාර්යාලට දරුකලකු ඉඳදීභ කලනුකලන් ගත ශැක. 

• දින 03. 

• දරු උඳකත් සට භාව 03ේ තු ඵා ගත ශැක. 

• විලාශ වශතිකය, දරු උඳත පිළිඵ දලදය වශතිකය,  දරුලාකේ උප්ඳැන්න 

වශතිකය ඳසුල ඉදිරිඳත් කර විකේ නිලාඩු හිමිකභ ඵා ගත යුතුය. 

 

19. රජකේ විබාග ලට කඳනී සටිභ වශා නිලාඩු. 

 

• කාර්යේභතා කඩඉම් ලැනි විබාග ලට හිමිකේ. 

• ඳෂමු ලතාලට කඳනී සටින විට ඳභණේ ැකබ්. 

• ගභන් වියදම් / විංයුේත දීභනා වශා හිමිකම් නැත.   

• එේ එේ විය වශා කලන කලනභ කඳනී සටින විට ඳෂමු ලතාලට 

ඳභණි 

• බාා පවීනතා විබාගයට කඳනී සටීභට (රා.ඳ.ච. ලිපි 2/2016) 

• ඳෂමු ලතාලට ඳභණේ හිමිකේ 

• රාජය බාා /විබාග කදඳාර්තකම්න්තුකේ විබාග වදශා ඳභණි 

 

20. අනිලාර්ය නිලාඩු. 

 
• නිධාරිකයකු සය නිකේ රාජකාරී කටයුතු කරකගන යෑභ කඳොදු 

යශඳත පිනිව කශේතු කනොලන විටය. 

• දලදය කශේතු කශෝ විකේ කශේතු ( විනය කරුණු ) විය යුතුය. 

• නිලාඩු යලන්කන් ඳත් කිරීම් ඵධාරීයාය. 

• ඳෂමුල ඉතිරි නිලාඩු ලලින් අඩු කරයි. 

• ඉන් ඳසු වම්පර්ණ ලැටුප් වහිත නිලාඩුලකි. 
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21. අඩ ලැටුප් නිලාඩු. 

 
• නිධාරිකයකුකේ වභානය විකේක නිලාඩු අලවන් වු ඳසු අවනීඳයේ නිවා තලත් 
නිලාඩු අලය වු විට ගත ශැක. 

 ( වාභානය විකේක නිලාඩු     =   ඳලත්නා අවුරුද්කද්    +   ඳසු ගිය ලවකර් ඉතිරි   +   ඉකුත් නිලාඩු ) 

•                                                              හිමි විකේක නිලාඩු          විකේක නිලාඩු  

• උඳරිභ නිලාඩු කාය මුළු කවේලා කාකයන් 1/6 

• එක දිගට භාව 12 ක ට ලඩා කනොදිය යුතුය. 

• භාණ්ඩලික නිධාරිකයකුට දිලයිකනන් ඵැශැර නිලාඩු ගත කිරීභට අලය වු විට 
• ඔහුකේ වම්මුච්ඡිත  නිලාඩු අලවන් වු විට ගත ශැක. 

• මුළු අඩ ලැටුප් කායභ කශෝ ඉන් කකොටවේ ලැටුප් රහිතල නිලඩු ඵලට ඳත් කිරීභට නිලාඩු කදන 
ඵධාරියාට පුළුලන. 

• ඳශත කකොන්කද්ස භත ශ්රී ිංකාකේ නිලාඩු ගත කිරීභට දිය ශැක. 
• අඩ ලැටුප් නිලාඩුල තුන් භවකට කනොලැඩි විය යුතුය. 

• ඳලත්නා ලර්කේ ශා ඊට කඳර කදලර්කේ ඉතිරි විකේක නිලාඩු පකයෝජනයට කගන අලවන් වී 
තිබීය යුතුය. 

• නිලාඩු පිට සටියදී නිධාරිකයකු විශ්රාභ ගතකශොත් කශෝ කවේලය නතර වුලකශොත් 
අන්තිභට කවේලය ක දිකනන් ඳසුල ඵා ගත් අඩ ලැටුඳ ආඳසු කගවිය යුතුය. 

 

• යටත් නිධාරිකයකුටද අඩ ලැටුප් නිලාඩු හිමිය 

• ලැටුඳට අභතරල කඳෞද්ගලික දීභනා ඵන විට ඉන් අඩේද හිමිකේ. 

• එේ ලර්යක ඳටන් කගන ඊග ලර්ය දේලා ඳැතිකරන අඩ ලැටුප් 

නිලාඩු අවිච්ඡින්න කායේ කවේ ගණන් ඵා  මුළු කායභ අඩ ලැටුප් 

කවේ වැකිය යුතුය. 

• අඩ ලැටුප් කායට ඳසු වම්පර්ණ ලැටුප් වහිත නිලාඩු ගත කනොශැක. 

• වම්පුර්ණ ලැටුප් වහිත කායට ඳසු අඩ ලැ ටුප් නිලාඩු ගත ශැක. 

• කවේලා කාය ලන්කන් අඩ ලැටුප් නිලාඩු කාකයන් අඩකි. 

• අඩ ලැටුප් නිලාඩු කායට ලැකටන කවනසුරාදා, ඉරිදා ශා රජකේ 

නිලාඩු දිනද ඊට ඇතුත් කේ. 

 

• අඩ ලැටුප් නිලාඩු ලාර්තා 

• කඳොදු 96 ආකෘතිය බාවිතා ක යුතුය. 

• විගණකාධිඳතිට භාව්ඳතා ලාර්තා ක යුතුය. 

• ඒකාඵද්ධ කවේලා නිධාරින් නම් රාඡය ඳරිඳාන කේකම්ට කශෝ ඒකාඵද්ධ 

කවේලා අධයේ ජනරාේට අදා ඳරිදි යැවිය යුතුය. 

• අවනීඳය වශතික ක දලදයලරයාකේ නභ ශා වශතිකකේ දිනයද වශන් ක 

යුතුය. 

 

22. ලැටුප් රහිත නිලාඩු. 

 
• නිලාඩු කදන්කන්  

• ඉතා ශදිස කඳෞද්ගලික කශේතු. 

• රජකේ දලදය නිධාරිකයකුකේ දලදය වශතිකය භත අවනීඳ වශා 

• භාව 3කට කනොලැඩි විය යුතුය. 

• අති විකේ අලව්ථාල පිටරට නිලාඩු වශා ගත ශැක. 

• වම්පර්ණ ලැටුප් වහිත ශා අඩ ලැටුප් වහිත නිලාඩු අලවන් වී තිබිය 

යුතුය. 

• නිලාඩු කායට ලැකටන කවනසුරාදා, ඉරිදා, රජකේ නිලාඩු දින 

ඇතුත් කේ. 

 



• ලැටුප් රහිත නිලාඩු ලාර්තාල 

• (ඉශත  අඩ ලැටුප් නිලාඩුකලහි වදශන්  කරුණු )  

• කඳෞද්ගලික අධයයන කටයුතු වශා ලැ.ර. නිලාඩු දිය කනොශැක. 

• රාඡය කවේලකයන් ඵැශැර කවේලයට මුදා ශරින විට. 

• රජකේ අලයතාලයට යන විට  ලැ. රහිත නිලාඩු විශ්රාභ ලැටුඳට ගණන් කනොගනි. 

• නිධාරින්කේ අලයතාලට යන විට ලැ. රහිත නිලාඩු විශ්රාභ ලැටුඳට ගණන් ගනි. 

 

• නිධාරිකයකුකේ කත්රයා  කශෝ අවිලාශක දරුකලකුකේ අවනීඳය 

නිවා ලැටුප් රහිත නිලාඩු ඵා ගැනීභ. (රා.ඳ.ච. 11/2013) 

• රජකේ කරෝශක විකේඥ දලදයලරකයකුකේ උඳකදව් භත විය යුතුය. 

• උඳරිභය ලවරකි. 

• කද්ශියල / විකද්ශියල ගත ක ශැක. 

• භල ශා පියා කදකදනාභ රජකේ නිධාරී නම් හිමිලන්කන් එේ අකයකුට ඳභණි 

 

• භදවරුබාලයට  පතිකාර ගැනීභට ලැටුප් රහිත නිලාඩු.  

 (රා.ඳ.ච. 7/2017) 

• පවල ශා නාරි දලදයලරකයකුකේ නිර්කද් භත. 

• උඳරිභ ලවර 01. 

• කද්ශීයල / විකද්ශියල ගත ක ශැක. 

 

23. දිලයිකනන් ඵැශැරල ගත කරන නිලාඩු. 

 
• ඉේලුම්ඳත්ර කඳොදු 126 න් නිලාඩු අනුභත කිරීකම් ඵධාරියාට ඉේලීභ 

ක යුතුය 

• ඒකාඵද්ධ කවේලකේ නිලාඩු අනුභත කිරීකම් ඵධාරීන්. 

• ඒකාඵද්ධ කවේලා භාණ්ඩලික නිධාරීන් - රාඡය ඳරිඳාන අභාතයිං කේකම්. 

• ඒකාඵද්ධ කවේලා භාණ්ඩලික කනොලන නිධාරීන් - ඒකාඵද්ධ කවේලා අධයේ ජනරාේ. 

• ඉේලුම්ඳත්  කදඳාර්තකම්න්තු පධානියා ශා අභාතයිං කේකම් භඟින් ඉේලිය යුතුය. 

• ඵාගත ශැකි නිලාඩු පභාණය. 

• භාණ්ඩලික නිධාරීන්ට  

• විකේ කශේතු නැති නම් භාව 06කට කනොලැඩි විය යුතුය 

• විකේ කශේතු ඇකතොත් භාව 06 ඉේභලා ඇති විට අඩ ලැටුප් කශෝ ලැටුප්රහිතල රාඡය 

ඳරිඳාන කේකම්කේ අනුභැතිය භත ගත යුතුය. 

•   

• යටත් නිධාරීන්ට 
• විකේ කශේතු ඉදිරිඳත් කර විට ඳලත්නා ලර්කේ ඉතිරි නිලාඩු ශා කඳර ලර්කේ 
වම්මුච්ඡිත  නිලාඩු 

• දලදය වශතික භඟින් වනාථ කරන විට අතිකර්කල ඉකුත් නිලාඩු 

 

• කනි්ඨ කවේලකකයකුට  

•  ඳලත්නා ලර්කේ ඉතිරි අවනීඳ නිලාඩු ශා කඳර ලර්කේ ඉතිරි අවනීඳ නිලාඩු. 

 

• නිධාරිකයකුට කවේලා කාය ලවර 4 ලන කතේ දිලයිකනන් ඵැශැර ගත 
කරන නිලාඩු කභභ ලගන්තිය යටකත් දිය කනොශැක.  

• නැලත දීර්ඝ නිලාඩුලේ (පිටරට ගත කිරීභට) කභරට ඳැමිණ ලවර 4ේ කවේලය 
කර තිබිය යුතුය. 

• ලවර 4ක කවේලා කාය අඩු නිධාරිකයකුට පිටරට යාභට නිලාඩු කදන්කන් 

• අවනීඳ  - පිටරට දලදය පතිකාර ගැනිකම් අලයතාල රජකේ දලදය නිධාරිකයකු 
කශෝ දලදය භණ්ඩයේ වශතික ක යුතුය. 

• ඉතා ශදිස කඳෞද්ගලික කශේතු  - (කැභති නම් රශසගතල විව්තර  ඉදිරිඳත් ක ශැක.) 

 

xii/11__2013_(s).pdf
xii/11__2013_(s).pdf
xii/11__2013_(s).pdf
xii/07_2017(s).pdf
xii/07_2017(s).pdf
xii/07_2017(s).pdf


• අනුභත නිලාඩුකේ පිටඳතේ අග්රාභාතයලරයාට යැවිය යුතුය. 
• එහි නිලාඩු අනුභත කාරණය දැේවිය යුතුය. 

• ලැඩ ඵන නිධාරියාට රාජකාරි ශා රජකේ කද්ඳ බාර කදන කතේ නිලාඩු 
යා කනොශැක. 

• තභා බාරකේ ඇති මුදේ අනුපාප්තික නිධාරියාට / භණ්ඩලික නිධාරියාට 
බාර දිය යුතුය. 

• නිලාඩු ඳටන් ගන්කන්. 
• රාජකාරී බාර දී දින 4ක ට ලැඩිකේ ඉකුත්වී නැතිනම්  - පිටත් වු දිනය. 

• පිටත් වු දින කේද රාජකාරි කකේ නම්    -  පිටත් වු දිනට ඳසු දිනය. 

• ලැටුඳ ඵැිංකුලට / යැකඳන්නන්ට / නම් ක කකකනකුට යැවීභට සුදුසු ලැඩ 
පිළිකලේ කයදිය යුතුය. 

• ජීලත් ලන ඵලට වශතිකයේ ශා කුවිතාන්සයේ එවිය යුතුය. 

• නියමිත රටට කගොව් තභා ඳැමිණි ඵල දත භණ්ඩ කාර්යායට කශෝ අනුභත 
ඒජන්ත ලරුන්ට දැන්විය යුතුය. 

• අවනීඳ වුලකශොත් දුත භණ්ඩ / අනුභත ඒජන්ස කලත ශා කදඳාර්තකම්න්තු 
පධානියා දැන්විය යුතුය. 

• ශදිස ශා කලින් එකඟතාල නැතිනම් නිලාඩු දීර්ඝ කනො කකකර්. 

• අලය නම් නිලාඩු කකොටව් අලිංගු කර ගත ශැක. 

 

24. ගුරුලරුන් වශා නිලාඩු 

 
• විකේක නිලාඩු ගත ශැේකේ ඳාවේ නිලාඩු කාකේය. 

• ලවරකට අනියම් නිලාඩු දින 21 ේ හිමිකේ. 

• අවනීඳයේ නම් උඳරිභ භවේ දේලා වම්පර්ණ ලැටුප් වහිත නිලාඩු 

ගත ශැක. 

• ඒලා අලවන් වු විට ඕනෑභ අනුගාමි ලවර 2ක ඉතිරි නිලාඩු දිය ශැක. 

• ශදිස අනතුරු / රාජකාරීකේ කයදී සටින විට අවනීඳ නිවා 9 ලගන්තිය 

යටකත් නිලාඩු දිය ශැක. 

• පසති නිලාඩු 18 ලගන්තිය අනුල ගත ශැක. 

• ඉේඩා පිළිඳැදීභට නිලාඩු ගත ශැක. 

 

25. යටත් නිධාරිකයකු වශා නිලාඩු. 

 
• විකේක නිලාඩු - 24 - 8 ලගන්තිය  ( 8 . 2 . 1 ලගන්ති ශැර ) 

• අනියම් නිලාඩු  -  21 – 5 ලගන්තිය. 

• ඉකුත් නිලාඩු  -  10 ලගන්තිය 

• අඩ ලැටුප් නිලාඩු  -  21.5 උඳ ලගන්තිය. 

• ශදිස අනතුරු / රාජකාරීකේ කයකදන විට කරෝග  -  9 ලගන්තිය. 

• විශ්රාභ පුර්ල නිලාඩු  -  11 ලගන්තිය. 

 

26. කනි්ඨ කවේලකකයකු වශා නිලාඩු 
 

• අවනීඳ නිලාඩු 

• අවනීඳ නිලාඩු දින 24. 

• අවනීඳ නිලාඩු භත දින 02 කට ලඩා කවේලයට කනොඳැමිකණ්න විට දලදය ලාර්තා 

ඵා දිය යුතුය. 

• තලදුරටත් අවනීඳ නිලාඩු අලය වු විට ( දලදය වශතිකයකින් වනාථ කරන විට 

) 

• ඉකුත් ලර්කේ ඉතිරි අවනීඳ නිලාඩු  ශා ඕනෑභ අනුගාමී කශෝ අනුගාමී කනොලන 

ලවර 2ක ඉතිරි අවනීඳ නිලාඩු ගත ශැක. 

• ලර්ය ඉකුත් අවනිඳ නිලාඩු දිය ශැේකේ දෑ අවුරුද්දක එේ ක ඳර්ච්කේදයේ 

වශා ඳභණි. දින 40 කනොඉේභ විය යුතුය. 

 



 

• තාලකාලික කවුරක නැලතී සටින විට  
• දින 24ට ලැඩිකයන් එකශත් භාවය කනොඉේභලන ඳරිඳි නිලාඩු දිය ශැක. 

 

• 9.1 අනුල ශදිස අනතුරු නිලාඩු හිමි කේ  

• 9.2 අනුල කවේලකේ කයදී සටියදී කරෝගාතුර ලන විට නිලාඩු හිමි කේ. 

 

• අනියම් නිලාඩු  
• ලවරකට කශෝ ඊට ලඩා ලැඩි කායේ කවේලය කර ඇත්නම් හිමි කේ. 

• දින 21. 

 

• අඩ ලැඩුප් නිලාඩු  
• දලදය වශතිකයකින් වනාථ කරන විට හිමි කේ  

• ඉශත උඳ ලගන්ති යටකත් සයලු නිලාඩු අලවන් වී තිබිය යුතුය. 

• භාවයකට  කනොඩැඩි කායේ වශා ඵා කද්. 

 

• 11 ලගන්තිය අනුල විශ්රාභ පුර්ල නිලාඩු හිමිකේ. 

 

27. දදනික ලැටුප් ඵන නිධාරිකයකුට නිලාඩු  

 

• අවනීඳ නීලාඩු. 

• වම්පුර්ණ ලැටුප් වහිත අවනීඳ නිලාඩු හිමිකේ. 

• දෑ අවුරුද්දේ කශෝ ලැඩි කායේ කනොකඩලා කවේලය කර තිබිය යුතුය. 

• දලදය වශතික ඉදිරිඳත් ක යුතුය. 

• දින 14 කට කනොලැඩි නිලඩු හිමි කේ. 

• ඒලා අලවන්වු ඳසුල 

• දලදය වශතිකයකින් වනාථ කරන විට 

• ඳසුගිය ලවකර් ඉතිරි අවනීඳ නිලාඩු ගත ශැක. 

• ඊට අභතරල කඳර ලවර ල ඉතිරි අනුගාමී කනොලන කශෝ අනුගාමී ලවර 02ක 

නිලාඩු ගත ශැක. 

• දින 28 කනොඉේභ විය යුතුය. 

• තාලකාලික කවුරක නැලතී සටින විට දින 14ට ලැඩි භවකට කනොලඩු ලැටුප් 

වහිත නිලාඩු    දිය ශැක. 

 

• අනියම් නිලාඩු  

• ලර්යකට දින 21 ේ හිමි කේ. 

• ඳශත කකොන්කද්ස අදාෂ කේ. 

• ලැඩ වශා ශදිස අලයතාලයේ නැති විට. 

• දින 21 හිමි කලන්කන් ඳසු ගිය භාව 12 තු දින 250 කට ලඩා කවේලයට ඳැමිණ ඇති විටය. 

• දින 250 ට අඩු නම් ඊට අඩු ලන එේ එේ දලව් 3 කාඳරිච්කේද කශෝ එහි  කකොටව් කශෝ 
කලනුකලන් දලව ඵැගින් එභ දිනේ අඩු කකකර. 

• කවේලයට ඳැමිණි දින ගණන් ඵැලිය යුතු අයුරු. 
• වම්පර්ණ ලැටුප් භත කනොඳැමිණි දින ( අනියම් ශා අවනීඳ ). 

• කවේලකේ කයදී සටියදී සදුලන තුලා නිවා කවේලයට කනොඳැමිණි දින. 

• රාත්රී කවේලකයන් ඳසු ලැඩට   කනොඳැමිකණන ඊඟ දිනය ඳැමිණි දින ගණනටභ 
ඇතුත් ක යුතුය. 

• නිලාඩු වදශා ලිත්  ලර්ය ඳදනම් කර ගනී 

• රාජකාරිකේ කයදී සටින විට ලැකදන කඩ කරෝග වශා  9.2 ලගන්තිය 
ඳරිඳි නිලාඩු හිමි කේ 

• 11 ලගන්තිය අනුල විශ්රාභ පුර්ල නිලාඩු හිමි කේ. 

 

32. අධුනික / අබයාවාභිකයකු වශා නිලාඩු. 

 
• ආධුනික / අබයව කාය භාව 09 ට කඳර කිසදු ලැටුප් වහිත 

නිලාඩුලේ හිමි කනොකේ. 

• භාව 09 කවේලා කාය වම්පර්ණ ක විට 

• අනියම් නිලාඩු   -   දින  07 

• අවනීඳ නිලාඩු   -    දින  14 

• කද්න ලට වශබාගී  ලන වි ට කද්න ලාරය ඇතුත නිලාඩු කනොකද්. 

 



33. අනියම් නිධාරිකයකු වශා නිලාඩු. 

 
•  ( 27 ඳරිච්කේදකේ අවනීඳ  නිලාඩු ශා අනියම් නිලාඩු කකො ටව ) 

• 9 ලගන්තිය අනුල ශදිස අනතුරු නිලාඩු හිමි කනොකේ. 

 

• ශදිස අනතුරකදී තාලකාලික දුඵතාලකට ඳත් කේ නම්. 

• ශය භවක අඩ ලැටුප් නිලාඩු හිමි කේ. 

 

34. රාඡය විංව්ථාලක කවේලය වශා මුදාශ නිධාරිකයකු ට 

නිලාඩු. 

 
• විංව්ථාකේ කවේලය කරන විට විංව්ථාකේ නිලාඩු කරගුාස අදාෂ  කේ. 

 

• ආඳසු ඳැමිණි විට විංව්ථා කවේලකේදී උඳයාගත් නිලාඩු වශා හිමිකම් 

කිල කනොශැක. 

•   

 

35. කකටි නිලාඩුල. 

 
• ලරකට ඳැය 1 ½ 

• භවකට උඳරිභ  2 

(ේකේත්ර නිධාරින්ට කකටි නිලාඩු නැත) 

 

36. විකද්යක කවේලය වශා ඳත්ක නිධාරිකයකු  කේ 

කත්රයාට ලැටුප් රහිත නිලාඩු. 

 
• තනතුකර් ව්ථිර ක රජකේ නිධාරිකයකු විකද්යක කවේලයට ඳත් 
ක විට ඔහු / ඇය වභඟ යාභට කත්රයාට ලැටුප් රහිත නිලාඩු හිමි 
කේ. 
• ලැටුප් ලර්ධක කාර්යයට ගණන් ගනී  

• ආඳසු ඳැමිණි විට කනොගිකේ නම් එෂඹීභට ශැකිල තිබු ලැටුප් පියලකර් තඵයි. 
(ලැටුප් ලර්ධක කගවීභ කනොසුදුසු ඵලට ලාර්තාවී නැති විට ) 

• ලැටුප් ලර්ධක වශා හිඟ මුදේ කනොකගලයි. 

• විශ්රාභ කවේලා කායට ගණන් ගනී. 

• අවුරුදු 20 ට ලැඩි කවේලා කායේ ඇති නම් හිේ ක ශැක. 

• කේ්ඨත්ලයට ඵඳෑභේ කනොකේ. 

• එකශත් නිලාඩු කාකේ උවව් වීභකට වකා කනොඵයි. 

• උවව් වීභට අලභ කවේලා කායේ අලය කේ නම් එභ කායට කභභ කාය 
ගණන් කනොගනී. 

•   

 

xii/ක්ෂේත්ර නිලධාරින්ට කෙටි නිවාඩු.pdf
xii/ක්ෂේත්ර නිලධාරින්ට කෙටි නිවාඩු.pdf
xii/ක්ෂේත්ර නිලධාරින්ට කෙටි නිවාඩු.pdf


37.විශ්රාභ ගැනීකභන් අනතුරුල නැලත කවේලකේ කයොදලන 

නිධාරිකයකුකේ නිලාඩු. 

 
• කවේලා කඩවීභේ නැතිල නැලත කවේලකේ කයොදලයි නම්. 

• නැලත කවේලකේ කයොදලන විට  ලිත් ලර්කේ  නැලත කවේලකේ කයොදලන 

තනතුරට කඳර තනුකර් ඉතිරි නිලාඩු 

• ඉන් ඳසු තනතුරට අදා නිලාඩු  

 

• කවේලා කඩවීභේ ඇතිල නැලත කවේලකේ කයොදලයි නම් 

• නැලත කවේලකේ කයොදලන විට නැලත කවේලයට කයොදලන තනතුරට අදා අදා 

ලිත් ලර්කේ  ඉතිරි කායට   අනුඳාතික නිලාඩු 

• ඉන් ඳසු තනතුරට අදා නිලාඩු   

 

38. අන්තර්ජාතික/ඵහු ඳාර්වීය ආයතනල තනතුරුලට ඳත් 

කරන නිධාරින්කේ නිලාඩු 

 
•  රා.ඳ.ච. 16/2013 

• එභ කාය වදශා ලැටුප් රහිත නිලාඩු 

• උඳරිභය ලවර 05 

• වක්රිය කවේලා කායට ගනන් ගැකන් 

• උවව්වීම් ශා විශ්රාභ ලැටුඳට ඵාධා කනොවිය යුතුය 

 

ආයතන විංග්රශය XXIII ඳරිච්කේදය 
we;ï j¾.j, f,v frda.j,ska fmf,k 

rcfha ks,Orhkag úfYaI wkq.%y yd ta ms<no 
fldkafoais 

 

xii/16_2013(s).pdf
xii/16_2013(s).pdf
xii/16_2013(s).pdf


• iïmQ¾K mä iys; úfYaI ksjdvq 

• ysñlu we;s ks,Odßka 
• iaÓr ks,Odßka 

• udiamä$ojiamä fyda ojia mä fukau udiamä iys; tla wjqreÿ fiajd 
ld,hla iemsrE ;djld,sl fiajlfhl=g 

• tla wjqreoaol fiajd ld,hla we;s ;djld,sl fiajlfhl=g 

• mä iys; úfYAI ksjdvq ysñfõ 

• frda. yd ld,h 
• laIh frda.h - tla jrlg udi 04 läkalv fojdrhhs' ^uq,ajr ksjdvq 

f.k jir 04 l miqj fojk jr .; yel'& -  

• ,dÿqre- Wmrsuh udi 22 

• ms<sld - Wmßuh udi 06 ^rd m p 23- 2019 wkqj ;j;a udi 03 la& 

• óg iudk ffjoH uKav,h ;SrKh lrk ´kEu f,v frda.hla $ 
ie;alï j,ska miq /ln,d .ekSï ioyd  - mä iys; udi 06 

 

ආයතන විංග්රශය XXV ඳරිච්කේදය 

 

• ලෘත්තීය විංගම්ල වාභාජිකයින්ට රාජකාරි නිලාඩු 

• රාජකාරි නිලාඩු 

• විංගභකේ ලාර්ෂික භශා විංගභයට වශබාගී  වීභට 

• එේ දිනක රාජකාරි නිලාඩු 

• නිදශව් දුමිරිය ඵඳත්ර කටිටයේ කශෝ ගභනාගභන භණ්ඩකේ ඵව්රථල ගභන් 

කිරීකම් වියදභ පතිපර්ණය 

• කවේලකේ ශදිස අලතාලයන්ට යටත්ය 

• විංගභයක නිකයෝජිතකයකුට අභාතයලරකයකු, කේකම්ලරකයකු, කශෝ 

කදඳාර්තකම්න්තු පූධානිකයකු ශමුවීභට 

• රාජකාරි නිලාඩු 

• දුම්රිය ඵඳත්ර හිමිකේ 

• නිකයොජිතයින් 3 ට ලැඩි විය යුතුය 

• වාකච්ඡාලට අභාතයලරයා/නිධාරියා එකග වී තිබිය යතුය 

• විංගභයක ලාර්ෂික ාඛා රැව්වීභට වශබාගී වීභට 

• දින බාගයක රාජකාරි නිලාඩු හිමිකේ. 

 

ආයතන විංග්රශය XXXII ඳරිච්කේදය 

 

• කද්ඳාන අයිතිලාසකම් වහිත නිධාරින් භැතිලරණයට ඉදිරිඳත් 

ලන විට ශා කත්රී ඳත් ව විට  නිලාඩු ඵා දීභ 

xxiii/23_2019(s).pdf
xxiii/23_2019(s).pdf
xxiii/23_2019(s).pdf
xxiii/23_2019(s).pdf


• kdu fhdackd Ndr .kakd Èkg i;shlg fmr isg ue;sjrKh olajd jegqma 
rys; ksjdvq ysñ fõ' 

• Tyqg wod< j¾Ifha ysñ idudkH ksjdvq ලලින් හිේ ක ශැක. 

• කඳර ලවකර්  නාභ කයෝජනා කදලා ඊග ලවකර් භැතිලරණය ඳලත්ලන විට කඳර 

ලවකර් වාභානය නිලාඩු ලලින් ආලරණය කනොලන නිලාඩු කා ඳරිච්කේදයේ කේ නම් 

එය භැතිලරණය ඳැලත්කලන ලවකර් හිමි අනියම් නිලාඩු ලලින් හිේ ක ශැක. 

• භැතිලරණ දිනය තීරණය කර ඳසුල එය කේ දැම විට (රා.ඳ.ච. 5/2019) 

• භාව 03 ේ තු භැතිලරණය ඳලත්ලයි නම් පතිප නිකුත් කරන කතේ ලැටුප් රහිත නිලාඩු 

• භැතිලරණය ඳැලැත්වීභට භාව 03 කට  ලඩා කේ ගතලන විට නැලත කවේලයට ලාර්තා ක 

ශැක.   

• md¾,sfïka;=jg f;aÍ m;a jqjfyd;a ;k;=frka b,a,d wiaúh hq;=h' 

• m<d;a md,k wdh;khl iNslfhl=$Wm iNdm;s jqjfyd;a fiajfha 
yÈis wjYH;djhkag hg;aj uilg Èk 05 la jegqma iys; ksjdvq ysñ 
fõ' 

• m,d;a iNdjl iNslfhl= jqjfyd;a m<d;a iNdfõ isák ld,h ;=< 
jegqma rys; ksjdvq fia .; lsÍuටද භනාඳය ඳෂ ක ශැක 
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