
රාජ්ය පරිපරා  පචක්රලේඛ  ප: ප16/2020 
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රාජ්ය පරිපරා   පව්ලලේේ පකටයුතු  ප 

රෂාත් පවභා පශා පරෂාත් පරා  පඅමාත්යාංය ප 

නිදශව් පචතුරස්රය 

ලේකොෂඹ ප07. 

 

2020.06.26 

අමාත්යාං පලේඛකරුල්  

රෂාත් ප්රධාා  පලේඛකරුල්  

ලේදරාර්ත්ලේරු තු පප්රධාාීන / ප්රිවිධා පශමුදාරතිල්  

 

වෛද්ය හේත ූන්  හත  හිශ්රාත හ්් ෛඅ හසෛථාවරාෛව හිශ්රාත හ්් ෛඅ හනයඅත හරණය ත හරීමත 

විශ්රාම පලුප් ව පලයලව්ාා පවං්රශලේ  ප 2.14 පලග තිය පයටලේත් පවලදය පලේශ ූන  පමත් පවිශ්රාම පග ල  පඅලව්ාාලක  ප

නිධාරයා පවිශ්රාම පග ල  පනය ය පරණර ය පරීමේලේරු ප ම පන්  පිනයිපයට පරශත් පදරලේදව් පඅ ගම ය පකෂ පයුතු පලේේ. ප 

02. නිධාරයා පවලදය පම්ඩලය පලේලත් පිනයිපරත් පකෂ පනය ය පරද රු පකරලේග  පවිශ්රාම පගු විය පයුතු පනය ය පරශත් ප

වඳශ  පරිපනය පරණර ය පකෂ පයුතු පය; 

(අ) එම පනිධාරයා පවලදය පම්ඩලය පලේලත් පිනයිපරත් පකෂ ප නය යට පරසුල ප ද ප ලේව ලයට පලාර්ත්ා පකර ප

ඇත් රු පඅලව  පලරට පලේව ලයට පලාර්ත්ා පකෂ පනය ලේ  පසිට පවිශ්රාම පගු විය පයුතු පය. 

 

(ආ) නිධාරයා ප අලව  ප ලරට ප ලේව ලයට ප ලාර්ත්ා ප කෂ ප නය යට ප රසු ප නය යක ප එම පනිධාරයා පවලදය ප

ම්ඩලය ප ලේලත් ප ිනයිපරත් ප කර ප ඇත් රු  ප අලව  ප ලරට ප ලේව ලයට ප ලාර්ත්ා ප කෂ ප නය ලේ  ප සිට ප

වලදය පම්ඩලය පලේලත් පිනයිපරත් පකෂ පනය ය පදක්ලා පනිධාරයාට පහින් පනිලාඩු පබා ප මලේම  පරසු ප

ිතිිප පකාසීමාල පලුප් ව පරහිත් පකායක් පලේව පවෂකා පවලදය පම්ඩලය පලේලත් පිනයිපරත් පකෂ ප

නය ලේ  පසිට පවිශ්රාම පගු විය පයුතු පය. ප 

 
 

          

ලේේ.ලේේ.රත් සිිප 

ලේඛකරු 

රාජ්ය පරිපරා , ව්ලලේේ පකටයුතු, 

රෂාත් පවභා පශා පරෂාත් පරා  පඅමාත්යාංය 
 

 

පිටරත් ප- 
 

01. ජ් ාධිරති පලේඛකරු - කා්ණික පදු  පගුීනම පවඳශා 

02. අ්රාමාත්ය පලේඛකරු - කා්ණික පදු  පගුීනම පවඳශා 

03. ලේඛකරු  පරාජ්ය පලේව ලා පලේකොන්  පවභාල - කා්ණික පදු  පගුීනම පවඳශා 

04. ලේඛකරු  පමුදඛ  පආර්ථික පශා පප්රතිරත්ති පවංලර්ධා  පඅමාත්යාංය - කා්ණික පදු  පගුීනම පවඳශා 

05. විග කාධිරති - අලය පකටයුතු පවඳශා 

 

 


