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සජ්යේ ්ඨ
ස්බ කුඩා

සෙොත් පිාංච රාජ්ය ිලලරරය්  සඳහා අත්වලලක් වු  තතලි  දසක්ම බලාසෙොසරොත්ා සවු.
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ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙය දහවත් නිවාඩු පරිච්දේෙය රාජය නිලධරයන් අතර වඩාත් කතා බහට
ලක්වන ප්රචලලිත දමන්ම විිවවිධාන සම්බන්ධදයන් ඉතා විෂාල ගැටු  ප්රමාණයක් මතුවන පරිච්දේෙයක් දලස
මූලිකව හඳුනාගත හැකි ය. සියු ම රජදේ නිලධරයන් තරදේ සිහියට නොගත යුතු කුණණක් වනුදේ ිලවාඩු යු 
වරප්රසාසයක් ිසස අි තිවාිකකමක් ස ොව බවයි. නිවාඩු ලබා දීම දසේවදේ අවෂයතාවන්ට යටත් වන අතර
අනුමත කර ඇති නිවාඩු කාල සීමාවක් වුව ෙ අඩු කිරීමට දහෝ අවලංගු කිරීමට නිවාඩු අනුමත කරන බලධරයාට
අයෙමතය පවතී.
1.2 ිලවාඩු වේගීකරණය
රාජය නිලධරයන්දේ නිවාඩු වර්ගීකරණ කිහිපයක් යටදත් සලකා බැලිය හැකි අතර දමහි දී සරල මූලික
වර්ගීකරණ දෙකකට අවධානය දයොමු කරමු.
1.2.1

නිවාඩුව ගත කරන ස්ථානය අනුව වර්ගීකරණය
සියු  නිවාඩු, නිවාඩු ගත කරන ස්ථානය අනුව,
-

දමරට ගත කරන නිවාඩු
දමරටින් බැහැර ගත කරන නිවාඩු

දලස වර්ගීකරණය කළ හැක. දමරට ගත කරන නිවාඩු සඳහා ඉල්ු ම් කිරීදම් දී දපොදු 125 ‘අ’
ආකෘතිප්රය භාවිත කළ යුතු අතර දමරටින් බැහැර නිවාඩු ඉල්ු ම් කිරීදම් දී දපොදු 126 ආකෘතිප්රය
භාවිත කළ යුතු ය.
1.2.2

ලබා දෙන නිවාඩු ප්රමාණය අනුව වර්ගීකරණය
දමහි දී වර්ෂයක් තුළ ලබා දෙන නිවාඩු ප්රමාණයක් පපරිම සීමාව අනුව,
- අනියම් නිවාඩු
- විදේක නිවාඩු
දලස වර්ගීකරණය කළ හැකි අතර දමම නිවාඩු සම්බන්ධදයන් පුළුල් දලස ඉියරි පරිච්දේෙවල දී
සාකච්ඡා දකදර්.

1.3 ිලවාඩු සටහ්  කිරීම
සියු  රාජය ආයතන කක් කක් නිලධරයාට අනුමත කරන නිවාඩු ප්රමාණය ිළිබඳ වාර්තා දපොදු 190 ආකෘති ප්රය
ප්රකාරව පවත්වාදගන යාම අනිවාර්ය දේ. රාජය නිලධරදයකු කක් දසේවා ස්ථානයකින් තවත් දසේවා ස්ථානයකට
ස්ථාන මාුණ වී යන අවස්ථාවක කම නිලධරයා පළමු පත්වීදම් සිට කක් කක් වර්ෂය තුළ ලබා දගන ඇති විදේකහ
අසනීප නිවාඩු ප්රමාණය, අඩ වැටුප් සහිත නිවාඩු ප්රමාණය, වැටුප් රහිත නිවාඩු ප්රමාණය සහ ස්ථාන මාුණව ලබා
යන වර්ෂය තුළ ලබා දගන ඇති අනියම් නිවාඩු ප්රමාණය ිළිබඳ දතොරතුුණ නව දසේවා ස්ථානය දවත වාර්තා කළ
යුතු ය.
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1.4 ිලවාඩු ගණ්  බලලීම
අනියම් නිවාඩු, දසනසුරාො, ඉරිො හා රජදේ ප්රසිද්ධ නිවාඩු ියන අතහැර ගණන් බැලිය යුතු ය. විදේක නිවාඩු
ගණන් බැලීදම් දී කකී විදේක නිවාඩුව ගත කරන්දන් දමරට දී නම් ඉහත අනියම් නිවාඩුවල දී ගණනය කළ
ආකාරයට දසනසුරාො, ඉරිො හා රජදේ නිවාඩු ියන අතහැරිය යුතු අතර විදේක නිවාඩුව දමරටින් බැහැර ගත
කරන අවස්ථාවක දී කකී නිවාඩු තුළට වැදටන දසනසුරාො, ඉරිො හා රජදේ ප්රසිද්ධ නිවාඩු ියන නිවාඩුවට ඇතුළත්
කර ගණන් බැලිය යුතු ය.
අඩ වැටුප් සහිත දහෝ වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලයක් තුළට ගැදනන දසනසුරාො, ඉරිො දහෝ රජදේ ප්රසිද්ධ නිවාඩු
ියන ෙ නිවාඩුවට ඇතුළත් කර ගණන් බැලිය යුතු ය.

2. අිලය්බ ිලවාඩු සහ ිධසේක ිලවාඩු
ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ විිවවිධාන අනුව රාජය නිලධරයන්ට ලබා ියය හැකි නිවාඩු ප්රමාණය
ප්රධාන නිවාඩු වර්ග 02ක් යටදත් වර්ග කර ඇත. කනම්,
- අනියම් නිවාඩු
- විදේක නිවාඩු.
2.1 අිලය්බ ිලවාඩු
XII වැනි පරිච්දේෙදේ 5 වගන්තිදයහි ෙක්වා ඇති දමම අනියම් නිවාඩු වරකට ියන 06ක පපරිමයකට යටත්ව
වර්ෂයක් තුළ ියන 21ක් ෙක්වා ලබා ියය හැකි ය. නිවාඩු ලබා ියය හැක්දක් දමරට ගත කිරීම සඳහා පමණි. ලිත්
වර්ෂ පෙනමින් ගණනය කරන දමම නිවාඩු ලබා දීම සඳහා රාජය නිලධරදයකු වර්ෂය තුළ අවම දසේවා කාලයක්
දසේවය කිරීම දහෝ පළමු පත්වීමක දී අවම දසේවා කාලයක් දසේවය කිරීම දහෝ අනිවාර්ය නැත. කිසිදු අවස්ථාවක
අනියම් නිවාඩු අනුපාතික පෙනමින් ලබා දීදම් විිවවිධාන දනොමැත.
2.2 ිධසේක ිලවාඩු
XII වැනි පරිච්දේෙදේ 8 වගන්තිදයහි සඳහන් විදේක නිවාඩු සතිදේ ියන 07ම රාජකාරි කරන නිලධරදයකුට
වර්ෂයකට ියන 28ක ෙ, අදනක් නිලධරයන්ට වර්ෂයකට ියන 24ක ෙ පපරිමයකට යටත්ව ලබා ියය හැක. කක්
වර්ෂයක් තුළ දී කම වර්ෂදේ හා ඊට කලින් වර්ෂදේ ඉතිරි කරගත් විදේක නිවාඩු සමුච්චිත විදේක නිවාඩු දලස
වර්ෂයක දී ියන 48ක පපරිමයකට යටත්ව භාවිත කිරීමට නිලධරදයකුට විදෂේෂ බාධාවකින් දතොරව අවසර ියය
හැක. කක් කක් වර්ෂය තුළ ඉතිරි කරගන්නා විදේක නිවාඩු තම දසේවා කාලය සමෙ ඉියරියට ැකදගන යා හැක.
2.2.1 ිධසේක ිලවාඩු ලබා දීස්බ දී සසේවය කර තිබිය යුා අිලවාේය සසේවා කාලය
විදේක නිවාඩු ලබා දීම සඳහා රාජය නිලධරදයකු අොළ වර්ෂය තුළ අනිවාර්ය දසේවා කාලයක් දසේවය කර තිබිය
යුතු ය. රාජය දසේවයට පළමු පත්වීම ලබන රාජය නිලධරදයකු වර්ෂයක් තුළ ලබා ගත හැකි පපරිම විදේක නිවාඩු
ප්රමාණය ලබා ගැනීමට නම් මාස 09ක අවම අනිවාර්ය දසේවා කාලයක් දසේවදේ දයියය යුතු ය. වවෙය සහතික
මඟින් ආවරණය වන අවස්ථාවල දී දහෝ දවනත් බරපතල හියසි අවස්ථාවල දී දමම නියමදයන් පරිබාහිරව
දසේවදේ දයදී සිටින පළමු වසදර් දසේවය කර ඇති කක් කක් මාසය දවනුදවන් වාර්ිතක විදේක නිවාඩුදවන් 1හ9
දකොටස බැගින් ලබා ියය හැක.

5

අදනකුත් රාජය නිලධරයන් පපරිම වාර්ිතක විදේක නිවාඩුවට හිමිකම් ලැීමමට නම් වර්ෂය තුළ මාස 03ක් දසේවය
කළ යුතු අතර කදහත් ඊට දපර නිවාඩු ලබා ගැනීම අවෂය වන අවස්ථාවල දී දසේවය කළ කක් කක් මාසය
දවනුදවන් 1හ3ක දකොටස බැගින් නිවාඩු ලබා ියය හැකි ය.
2.2.2 ිධසේක ිලවාඩු සමරටි්  බලහලර ගත කිරීම
විදේක නිවාඩු දමරටින් බැහැර ගත කිරීදම් දී කම නිවාඩු කාල පරිච්දේෙය තුළට වැදටන දසනසුරාො, ඉරිො හා
රජදේ ප්රසිද්ධ නිවාඩු ෙ නිවාඩු ියන දලස ගණනය දකදර්. ියවයිදනන් බැහැර ගත කිරීම සඳහා සමුච්චිත නිවාඩු
සාමානයදයන් වර්ෂයක දී ියන 48ක පපරිමයකට යටත්ව ලබා ියය හැකි අතර මාණ්ඩලික නිලධරදයකුට පමණක්
විදෂේෂ වරප්රසාෙයක් දලස නිවාඩුව ලබා ගන්නා අවුුණද්දද්ත් ඊට කලින් වර්ෂ දෙදකහිත් ඉතිරි විදේක නිවාඩු
පපරිමව ියන 72ක් ෙක්වා ලබා ියය හැකි ය.
දමරටින් බැහැර ගත කළ නිවාඩුවකින් අනතුුණව රාජකාරියට වාර්තා කළ නිලධරදයකුට මාස 09ක් දසේවය
කිරීමට දපර නැවත ියවයිදනන් බැහැර නිවාඩුවක් අනුමත කිරීමට නම් කදසේ අනුමත කළ හැක්දක් කම වර්ෂය
තුළ නිලධරයා කිසිදු නිවාඩුවක් භාවිත කර දනොමැති නම් නිවාඩු සිට පැමිණි වර්ෂදේ ඉතිරි විදේක නිවාඩුවලින්
1හ9ක ප්රමාණයක් හා ඊළෙ වර්ෂදේ දසේවය කර ඇති සම්ර්ර්ණ මාසයක් සඳහා වාර්ිතක විදේක නිවාඩුදවන් 1හ3ක
දකොටසක් පමණි.
2.3 ොු ෙත්වීමක දී අිලය්බ ිලවාඩු හා ිධසේක ිලවාඩු ගණ ය කිරීම
රාජය දසේවයට පළමු පත්වීම ලබන නිලධරදයකුට අනියම් නිවාඩු ගණනය කිරීදම් දී ලිත් වර්ෂ පෙනමින් ගණනය
කළ යුතු දේ. කනම් පත්වීම් ියනය කුමක් වුව ෙ අොළ ලිත් වර්ෂය තුළ ලබා ියය හැකි පපරිම අනියම් නිවාඩු ප්රමාණය
වන ියන 21ක ප්රමාණය අවෂය වන්දන් නම් නිවාඩු අනුමත කරන බලධරයාට කම වර්ෂය ඇතුළත ලබා දීමට
අනුමත කළ හැක.
කදසේ වුවෙ විදේක නිවාඩු ගණනය කිරීදම් දී පළමු වසර දෙක සඳහා පත්වීම් ියනය පෙනම් කර ගනිමින් වාර්ිතක
විදේක නිවාඩු ගණනය සිදු කළ යුතු අතර වසර දෙක අවසාන වන ලිත් වර්ෂදේ ඉතිරි කාලදේ ඉතිරිව ඇති කක්
කක් මාසය සඳහා වාර්ිතක විදේක නිවාඩුදවන් 1හ12 දකොටස බැගින් අනුපාතිකව විදේක නිවාඩු ගණනය කළ
යුතු ය.
ිලසේශ ලේ ය
අනියම් නිවාඩු
2013.10.01 සිට 2013.12.31 ෙක්වා
- ියන 21
2014.01.01 සිට 2014.12.31 ෙක්වා
-ියන 21
2015.01.01 සිට 2015.12.31 ෙක්වා
- ියන 21
2016.01.01 සිට 2016.12.31 ෙක්වා
- ියන 21

විදේක නිවාඩු
2013.10.01 සිට 2014.09.30 ෙක්වා
- ියන 24
2014.10.01 සිට 2015.09.30 ෙක්වා
-ියන 24
2015.10.01 සිට 2015.12.31 ෙක්වා
- 24×3හ12 = ියන 06
2016.01.01 සිට 2016.12.31 ෙක්වා
- ියන 24

2.4 අිලය්බ ිලවාඩු හා ිධසේක ිලවාඩු සාංස් ස ය
අනියම් හා විදේක නිවාඩුවල විිවවිධාන පහත පරිිය සාරාංෂ සංසන්ෙනාත්මක වගුගත කිරීමකින් ඉියරිපත් කළ
හැකි ය.
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ිලවාඩු
වේගය

වේ යකට
හිිස
ප්රමාණය

අනියම්

21

විදේක

24 හා 28

ලබා ගත හලකි
ආකාරය
(සීමාව)

ගත කා
හලකි
ආකාරය

ඉාරු තිසේ ්බ
ඉදිිප වේ සඳහා
සග යාස්බ
හලකියාව
වරකට පපරිම දමරට දී හැකියාවක් නැත.
ියන 06
පමණි
කක් වරකට දමරට දී හැකියාවක් ඇත.
පපරිම සීමා දහෝ
කිරීමක් නැත. දමරටින්
බැහැර

3. ිධසේක ිලවාඩු මත සගොඩ ලසග

ොු ෙත්වීස්බදී ගණ ය කර
ආකාරය
ලිත් වර්ෂය පෙනම් කර ගනී
පළමු පත්වීදම් සිට වසර 02ක් සඳහා
පත්වීම් ියනය පෙනම් කර දගන හා
ඊළෙ ලිත් වර්ෂදේ ආරම්භදේ සිට
ලිත් වර්ෂ පෙනමින්

ිලවාඩු

රාජය නිලධරයන්ට කක් වසරක් තුළ පපරිම වෂදයන් ියන 24කට යටත්ව විදේක නිවාඩු ලබා දීදම් හැකියාව
සම්බන්ධදයන් විදේක නිවාඩුවල දී තුළ සාකච්ඡා කරන ලදී. කදමන්ම කක් කක් වර්ෂය තුළ ඉතිරි කරගන්නා
විදේක නිවාඩු සිය දසේවා කාලය සමග ඉියරියට ැකදගන යාදම් හැකියාව ිළිබඳව ෙ අප කහි දී අවධානය දයොමු
කරන ලදී. කදසේ තම දසේවා කාලය සමග ඉියරියට ැකදගන යා හැකි විදේක නිවාඩුවල භාවිතය දමම පරිච්දේෙය
තුළ දී අධයයනය කිරීමට බලාදපොදරොත්තු දේ. දමම ඉතිරි කරගන්නා විදේක නිවාඩු මත දගොඩ නැගී ඇති ප්රධාන
නිවාඩු වර්ග 03ක් ිළිබඳ අප දමහි දී අවධානය දයොමු කරනු ලැදේ.
i. ඉකුත් නිවාඩු
ii. ඉපයු නිවාඩු
iii. විශ්රාම ර්ර්ව නිවාඩු
3.1 ඉකුත් ිලවාඩු
රාජය නිලධරදයකුට කක් වර්ෂයක් තුළ භාවිතයට ගත හැකි සමුච්චිත විදේක නිවාඩු සියල්ල අවසන් වූ පසු තම
දසේවා කාලය තුළ ඉතිරි කර ගත් විදේක නිවාඩු භාවිත කිරීදම් අවස්ථාව දමම ඉකුත් නිවාඩු හරහා ලබා දී ඇත .
ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 10 වගන්තිය යටදත් සඳහන් වන දමම ඉකුත් නිවාඩු භාවිත කළ හැකි
අවස්ථා කිහිපයකි.
i. පවුදල් අදයකු අසනීප වීම
ii. පවුදල් අදයකුදේ මරණය
iii. ඉහත සඳහන් කුමක් දහෝ සම්බන්ධදයන් පැවැත්දවන ආගමික පත්සවයක්
iv. නිලධරයාදේ විවාහය
v. නිලධරයාදේ දගෙර අදයකුට දබෝවන දරෝගයක් වැළඳීම
vi. නියම වෂදයන්ම රාජකාරි ඉටුකීරීම හා සම්බන්ධ දනොවු නඩුවක දී සිතාසි ිළට පසාවිදේ දපනී සිටීම
vii. නිලධරයා අසනීප වීම
ඉහත අවස්ථා යටදත් ලබා ියය හැකි විදේක නිවාඩු ලබා දෙන ආකාරය හා ප්රමාණය මත දකොටස් 02කට වර්ග
කර ෙැක්විය හැක.
3.1.1 වවසය සහේා මත ලබා දිය හලකි ඉකුත් ිලවාඩු
කනම් නිලධරයාදේ අසනීප තත්ත්වය මත ලබා ියය හැකි ඉකුත් නිවාඩු ප්රමාණය දම් යටතට ගැදන්. දමහි දී
වර්ෂය තුළ ලබා ියය හැකි සියු ම සමුච්චිත විදේක නිවාඩු අවසන් වූ පසු තම දසේවා කාලය තුළ ඕනෑම වර්ෂ 02ක
ඉතිරි කර ගත් විදේක නිවාඩු භාවිත කිරීමට නිලධරදයකුට අවසර ියය හැක. කකී වවෙය දහේූනන් මත කම වර්ෂ
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02ක ඉකුත් නිවාඩු ෙ ප්රමාණවත් දනොවන අවස්ථාවක දී අොළ අමාතයංෂ දල්කම්දේ අවසරය මත තවත් ඕනෑම
වසර 02ක ඉතිරි කරගත් විදේක නිවාඩු ඉකුත් නිවාඩු දලස භාවිත කිරීමට කක් වර්ෂයක් තුළ දෙවන වතාවටත්
රාජය නිලධරදයකුට අවස්ථාව ලබා ියය හැක. ඒ අනුව කක් වර්ෂයක් තුළ පපරිම ියන 96ක් ෙක්වා ඉකුත් නිවාඩු
භාවිත කිරීදම් අවස්ථාව රාජය නිලධරදයකුට ලබාදීදම් හැකියාව පවතී.
3.1.2 වවසය සහේූන්  ස ොව

සහේූන්  මත ලබා දිය හලකි ඉකුත් ිලවාඩු

ඉකුත් නිවාඩු ලබා ියය හැකි අවස්ථා දලස ඉහත සාකච්ජා කළ කුණු අතුරින් නිලධරයන්ට අසනීපයක දී හැර
අදනකුත් අවස්ථා දමමගින් ආවරණය දේ. දමහි දී නිලධරදයකුට කක් වසරක් තුළ ලබා ියය හැක්දක් තම දසේවා
කාලය තුළ ඕනෑම අනුගාමී වර්ෂ 02ක ඉතිරි කරගත් විදේක නිවාඩු ප්රමාණය පමණි. වවෙය දහේූනන් මත ලබා
ියය හැකි ඉකුත් නිවාඩු ිළිබඳ සාකච්ඡා කළ පරිිය කක් වර්ෂයක් තුළ දෙවන අවස්ථාව සඳහා ඉකුත් නිවාඩු ලබා
දීමට දමහි දී හැකියාවක් නැත. ඒ අනුව පපරිමව වර්ෂයක් තුළ ලබා ියය හැකි ඉකුත් නිවාඩු ප්රමාණය ියන 48කට
සීමා දේ.
3.2 ඉෙයූ ිලවාඩු
ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 17 වගන්තිය යටදත් සාකච්ඡා දකදරන දමම ඉපයූ නිවාඩු අොළ
වනුදේ රාජය නිලධරයන්දේ වැටුප් රහිත දමරට දහෝ දමරටින් බැහැරගත කරන නිවාඩුවක දී ඒ දවනුවට දහෝ
ඉන් දකොටසක් දවනුවට දමම නිවාඩු භාවිත කිරීම ිළිබඳව ය. ඒ අනුව ඉපයූ නිවාඩු අොළ වනුදේ වැටුප් රහිත
අධයයන කටයුතු සඳහා පමණක් වන අතර වැටුප් රහිත විදද්ෂ ැකකියා අවස්ථාවන් සඳහා දමම නිවාඩු භාවිත
කිරීදම් හැකියාව දනොපවතී. දමම නිවාඩු ලබා දෙන ආකාරය යටත් නිලධරදයකු හා මාණ්ඩලික නිලධරදයකු
සම්බන්ධදයන් දෙයාකාරයකි.
3.2.1 යටත් ිලලරරසයකුට ඉෙයූ ිලවාඩු
යටත් නිලධරදයකුට දමරට ගත කළ ෙ, දමරටින් බැහැරව ගත කළ ෙ ඉපයූ නිවාඩු දලස ලබා ගත හැකි වනුදේ
පවත්නා වර්ෂය හා ඊට කලින් වර්ෂදේ ඉතිරිව තිදබන විදේක නිවාඩු සහ සිය දසේවා කාලය තුළ ඕනෑම අනුගාමී
වර්ෂ 02ක ඉතිරි කර ගත් විදේක නිවාඩු ය.
3.2.2 මාණ්ඩලික ිලලරරසයකුට ඉෙයූ ිලවාඩු
මාණ්ඩලික නිලධරදයකුට ලබා ියය හැකි ඉපයූ නිවාඩු දමරට හා දමරටින් බැහැර ගත කිරීම අනුව කකිදනකට
දවනස් දේ. දමරටින් බැහැර ගත කිරීදම් දී ඉපයූ නිවාඩු දලස අෙහස් කරනුදේ පපරිම කාලසීමාව මාස 06කට
යටත්ව පවත්නා වර්ෂය හා ඊට කලින් දෙවර්ෂදේ ඉතිරි විදේක නිවාඩු සහ ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි
පරිච්දේෙදේ 21 වගන්තිය අනුව අඩ වැටුප් නිවාඩු යටදත් ලබා ගත හැකි පරිවර්තිත අඩ වැටුප් නිවාඩු දේ. දමරට
ගත කිරීදම් දී මාණ්ඩලික නිලධරදයකුට සිය අයෙමතය පරිිය යටත් නිලධරදයකු සම්බන්ධ අොළ වන විිවවිධානය
දහෝ පපරිමය මාස 03කට යටත්ව පරිවර්තිත අඩ වැටුප් නිවාඩු ඉපයූ නිවාඩු දලස භාවිත කිරීදම් අවස්ථාව පවතී.
3.3. ිධශ්රාම පුේව ිලවාඩු
ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 8 වගන්තිය යටදත් විදේක නිවාඩු සඳහා හිමිකම් ලබන රාජය
නිලධරදයකු සහ 26 වගන්තිය යටදත් නිවාඩු ලබා දෙන කනිෂ්ඨ නිලධරදයකුට තමා විශ්රාම ගන්නා අවස්ථාදේ
දී සිය දසේවා කාලය තුළ ඕනෑම දපර වර්ෂ 02ක ඉතිරි කරදගන තිදබන විදේකහඅසනීප නිවාඩු සහ පවත්නා
වර්ෂදේ ලබා ගත හැකි විදේකහඅසනීප නිවාඩු විශ්රාම ර්ර්ව නිවාඩු දලස ලබා දීමට ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි
පරිච්දේෙදේ 11 වගන්තිදයහි විිවවිධාන සැලසී ඇත .
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දමම විිවවිධානයන්ට අමතරව 2010.09.30 ියනැති රජය පරිපාලන චල්රදල් 19හ2010 මගින් ෙ විශ්රාම පුර්ව නිවාඩු
ලබා දීමට අොළ විිවවිධාන හඳුන්වා දී ඇති අතර නිලධරදයකුට ඉහත අවස්ථා 02 යටදත් තමාට වඩාත් වාසිොයක
ඕනෑම ආකාරයකට විශ්රාම ර්ර්ව නිවාඩු ලබා ගැනීදම් අවස්ථාව සලසා ියය හැක.

4. අස කුත් ිලවාඩු වේග
රාජය නිලධරයන්ට ලබාියය හැකි දප ද්ගලික නිවාඩු ප්රධාන වෂදයන් අනියම් හා විදේක යන වර්ගීකරණය
යටදත් ප්රධාන වෂදයන් දමදතක් සාකච්ඡාවට ගැනුණි. ප්රධාන වෂදයන්ම දමහි විදෂේෂ වැෙගත්කමක් ගන්නා
විදේක නිවාඩු හා විදේක නිවාඩු මත දගොඩනැදගන අදනකුත් නිවාඩු වර්ග ිළිබඳ ර්ර්ණ අවදබෝධයක් දපර
පරිච්දේෙ හරහා අවධානය දයොමු දකුණණි. ඊට අමතර රාජය නිලධරදයකුට විදෂේිතත වූ කාරණා පදෙසා ලබා
ගත හැකි නිවාඩු වර්ග කිහිපයක් ිළිබඳව දමම පරිච්දේෙය තුළ සාකච්ඡා කිරීමට බලාදපොදරොත්තු දේ. ඒවා දවන්
දවන් වෂදයන් පහත මාතෘකා යටදත් සාකච්ඡා කළ හැක.
4.1 ප්රසූතති ිලවාඩු
ස්ථිර, තාවකාලික, අනියම් දහෝ අභයාසලා ර රාජය නිලධාරිනියන් ප්රසූතති නිවාඩු හිමිකම ලබති. දමම ප්රසූතති නිවාඩු
ිළයවර 03ක් යටදත් රාජය නිලධාරිනියකට ලබා ගත හැක. ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 18
වගන්තිය මීට අොළ දේ.
4.1.1 ස්බපූේණ වලටුප් සහිත ප්රසූතති ිලවාඩු
සෑම සජීවි ෙුණ පපතක් දවනුදවන්ම රජදේ වැඩකරන ියන 84ක සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත ප්රසූතති නිවාඩු හිමි දේ.
රාජය නිලධාරිනියකට ෙුණ ප්රසූතතිය සිදු වී සති 04ක් ගතවන තුුණ රාජකාරියට වාර්තා කිරීමට කිසිදසේත් ඉඩ ලබා
දෙනු දනොලැදේ. පපදත්දීම මරණය සිදුවන ෙුණ පපතක දී දහෝ ප්රසූතතිදයන් සති 06ක් ඉක්මයාමට දපර ෙුණවා
මරණයට පත්වන අවස්ථාවක දී පපත සිදු වූ ියන සිට සති 06ක නිවාඩුවක් නිලධාරිනියකට ලබා ියය යුතු ය.
4.1.2 අඩ වලටුප් සහිත ප්රසූතති ිලවාඩු
සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත ප්රසූතති නිවාඩුවලින් අනතුුණව ෙුණවා ැකකබලා ගැනීම දවනුදවන් ියන 84ක අඩ වැටුප් සහිත
ප්රසුති නිවාඩු රාජය නිලධාරිනියකට ලබා ියය හැකි ය. දමම කාල පරිච්දේෙයට ගැදනන දසනසුරාො, ඉරිො, රජදේ
නිවාඩු ියන අඩ වැටුප් සහිත ියන දලස සැලකිය යුතු ය.
4.1.3 වලටුප් රහිත ප්රසූතති ිලවාඩු
සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත සහ අඩු වැටුප් සහිත ප්රසූතති නිවාඩු අවසන් වීදමන් පසු තවදුරටත් ෙුණවා ැකකබලා ගැනීම
දවනුදවන් ියන 84ක වැටුප් රහිත ප්රසූතති නිවාඩු ලබාියය හැකි අතර අඩ වැටුප් සහිත ප්රසූතති නිවාඩුවක දී දමන්ම
දමම කාල පරිච්දේෙය තුළට ගැදනන දසනසුරාො, ඉරිො, රජදේ ප්රසිද්ධ නිවාඩු ියන වැටුප් රහිත නිවාඩු දලස
සැලදක්.
4.1.4 ප්රසූතති ිලවාඩුවට අසාා අස කුත් ිධසශ ලේේිතත කරුු
රාජය නිලධාරිනියකට ගේසාවීමක් දහේතු දකොට දගන නිවාඩු අවෂය වූ විටක කම නිවාඩු වවෙය සහතිකයක්
මත තම විදේක නිවාඩුවලින් ලබාගත යුතු ය. සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත ප්රසූතති නිවාඩු අවසන් වූ පසු අඩ වැටුප් සහිත
ප්රසූතති නිවාඩු ලබා දනොගන්නා නිලධාරිනියකට ෙුණවාට මාස 06ක් වනදතක් මේකිරි දීම සඳහා දසේවා ස්ථානදයන්
ිළටවන දේලාවට පැයකට කලින් දසේවා ස්ථානදයන් ිළටත්ව යාමට අවසර ියය යුතු ය. කදමන්ම නිලධාරිනිය
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ගර්භනී අවස්ථාදේ මාස 05 සම්ර්ර්ණ වූ විට රාජකාරි ආරම්භ වන දේලාවට පැය ½ක් ප්රමාෙ වී පැමිීමමට හා
රාජකාරි අවසන්වල දේලාවට පැය ½කට කලින් ිළටව යාමට දහෝ පදද් දහෝ සවස් වුණදවන් සම්ර්ර්ණ කාලය
කකට දගන පැයක් දලස ප්රමාෙ වී පැමිීමමට දහෝ කලින් ිළටව යාමට අවසර දීමට හැකි ය. නිලධාරිනියට අඩ
වැටුප් සහිත නිවාඩු දහෝ වැටුප රහිත නිවාඩු ලබා දෙන්දන් ෙුණවාදේ ැකකවරණය හා දපෝෂණය පදෙසා වන අතර
කම නිවාඩු කාල පරිච්දේෙය තුළ දී ෙුණවා යම් දහයකින් මිය ගිය දහොත් මිය ගිය ියනදේ සිට ියන 07කට පසු කම
නිවාඩු අවලංගු දේ. දකදසේ දවතත් කකී ියන 07 අවස්ථාදවෝචිතව අඩ වැටුප් දහෝ වැටුප් රහිත දලස
සාමානයදයන් සලකන අතර, නිලධාරිනියට කම වර්ෂදේ විදේක නිවාඩු ඉතිරිව පැවතිය දහොත් කම නිවාඩුවලින්
ඉහත කී කාල සීමාව ආවරණය කර ගැනීමට ආයතන අධයක්ෂ ජනරාල්දේ අනුමතිය මත අවසර ලබා ියය හැකි
ය. නිලධාරිනියට ලබාදෙන අඩ වැටුප් සහිත දහෝ වැටුප් රහිත නිවාඩු කාල සීමාව වැටුප් වර්ධක කාර්යයන් සඳහා
ෙ විශ්රාම වැටුප් කාර්ය සඳහා ෙ බාධාවක් දනොවිය යුතු අතර කකී කාල සීමාව තුළ ඇතිවන පුරප්පාඩු, පසස්වීම්
සඳහා බාධාවක් දලස දමම නිවාඩු දනොසැලකිය යුතු ය.
4.1.5 පීතෘත්ව ිලවාඩු
රජදේ ස්ථිර, තාවකාලික, අනියම් දහෝ අභයාසලා ර නිලධරදයකුදේ භාර්යාවකට ෙුණදවකු ඉපදීම දවනුදවන්
පපදත් සිට මාස 03ක් ඇතුළත කාලය තුළ ියන 03ක විදෂේිතත පීතෘත්ව නිවාඩුවක් ලබා ගත හැකි ය.
4.1.6 සරුසවකු කුල වද්සා ගලනීම සඳහා ිලවාඩු
ෙුණදවකු කුල වද්ො ගැනීම දවනුදවන් ආයතන අධයක්ෂ ජනරාල්දේ විදෂේෂ අනුමතිය මත මාස 03ක පපරිම
කාලයක් සඳහා තමන් විසින් ඉතිරි කර ගත් සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු දහෝ අඩ වැටුප් සහිත නිවාඩු දහෝ වැටුප්
රහිත නිවාඩු දහෝ රාජය නිලධාරිනියකට ලබා ියය හැකි ය.
කදසේ ලබාදෙන නිවාඩු, ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ විිවවිධාන අනුව පහත අනුිළිදවළට පපරිම
මාස 03ක් ෙක්වා ලබා දද්.
I. 5 හා 8 වගන්ති අනුව නිලධාරිනියට හිමි පවත්නා වර්ෂදේ නිවාඩු.
II. 10:1:2 හා 10:1:5 පප වගන්ති අනුව ඉකුත් නිවාඩු.
III. 21 වගන්තිය අනුව අඩ වැටුප් නිවාඩු.
IV. 22 වගන්තිය අනුව වැටුප් රහිත නිවාඩු.
දමම නිවාඩු ලබා දීදම් දී පහත දකොන්දද්සි හා නියමයන් අොළ දේ.
I. හො වඩා ගැනීම සඳහා ලබා ගන්නා ෙුණවාදේ වයස ියන 84කට අඩුවිය යුතු අතර, කම ෙුණවාදේ
පප්පැන්න සහතිකදේ ිළටපතක් ඉියරිපත් කළ යුතු ය.
II. ෙුණවා ලබා ගැනීම පසාවි නිදයෝගයක් මත නිතයානුලවලව සිදුවිය යුතු අතර කම නිදයෝගදේ ිළටපතක්
නිවාඩු ලබා ගැනීම සඳහා ඉියරිපත් කළ යුතු දේ. නඩු තීන්දුව ලැීමමට කල් ගත වන අවස්ථාවක දී දමහි
සඳහන් අදනකුත් දකොන්දද්සි සපුරා ඇත්නම් පමණක් නඩු කටයුත්ත අවසන් වූ පසු කම නීතයානුලවල
නිදයෝගදේ ිළටපතක් ලබා ගැනීමට යටත්ව අිවකරණය ඉියරිදේ නඩු කටයුත්තක් සිදුවන බවට සනාථ
දකදරන ප්රමාණවත් දතොරතුුණ මත දමම විදෂේෂ නිවාඩුව ලබා ියය යුතු ය.
III. අඩ වැටුප් සහිත දහෝ වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා දීමට දපර නිලධරයාට ලබා දී තිබූ ණය දහෝ
අත්තිකාරම්වල මාසික වාරික දනොකඩවා අය කර ගැනීම සඳහා සතුටුොයක වැඩ ිළිදවළක් දයදීමට
දෙපාර්තදම්න්තු ප්රධානියා වග බලා ගත යුතු ය.
IV. ඉහත පරිිය හිමිකම් ලබන නිවාඩුව ෙුණවාදේ පපදත් සිට අවුුණද්ෙක් ඇතුළත ලබාගත යුතු ය.
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4.2 හදිික අ ාරු හා ිධසශ ලේේ අ ාරු ිලවාඩු
රාජය නිලධරදයකුට තමාට සිදුවන හියසි අනතුරක දී දහෝ රාජකාරිදේ වැෙගත් අනිවාර්ය අවස්ථාවක දී විදෂේෂ
නිවාඩු ලබාගැනීමට ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 9 වගන්තිදයහි විිවවිධාන පහත සලසා ඇත.
4.2.1 හදිික අ ාරු ිලවාඩු
රජදේ ස්ථිර, විශ්රාම වැටුප් සහිත දහෝ රහිත තනතුරක් ෙරන රජදේ නිලධරදයකු දහෝ අිවකරණ නිලධරදයකුට
පහත අවස්ථාවන් සඳහා හියසි අනතුුණ නිවාඩු සඳහා හිමිකම ලැදේ.
ඔහුදේ රාජකාරි ඉටු කිරීදම් දී,
දහෝ
ඔහු රාජකාරි ඉටු දනොකරන අවස්ථාවක දී වුවෙ, ඔහුදේ සාමානය රාජකාරි විෂය සීමාව ඇතුළත වූ යම්
ක්රියාවක් කිරීදම් දී
දහෝ
ඔහුදේ රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීදමහිලා යම් ක්රියාවක් කිරීදමහි ප්රතිලලයක් වෂදයන්
දහෝ
ඔහුදේ වාසස්ථානදේ සිට රාජකාරි සඳහා වාර්තා කිරීම ිළණිස දසේවා ස්ථානය ෙක්වා,
දහෝ
රාජකාරිදයන් පසු ඔහුදේ දසේවා ස්ථානදේ සිට වාසස්ථානය ෙක්වා දහෝ යන ගමනක දී,
දහෝ
දසේවා ස්ථානදේ සිට රාජකාරි කටයුතුවල නිරත වීම සඳහා යන ගමනක දී සහ දසේවා ස්ථානයට ආපසු කන
ගමනක දී දහෝ තුවාල සිදු වුවදහොත්
නමුත් කම තුවාල සිදු වීම පහත අවස්ථාවන් යටදත් සිදු වී දනොමැති නම් තුවාලදේ ස්වභාවය හා වවෙය මණ්ඩල
නිර්දද්ෂ මත වර්ෂයක් ෙක්වා වැටුප් සහිත හා අනතුුණව මාස 06ක් ෙක්වා අඩ වැටුප් සහිත නිවාඩු අනුමත කිරීමට
අමාතයාංෂ දල්කම්ට හැකියාව ඇත. මිට අමතරව තමාට හිමි ඉකුත් නිවාඩු ලබා ගැනීමට ෙ නිලධරයාට හැකියාව
පවතී.
1. යම් නීතියක් දහෝ දෙපාර්තදම්න්තු නියමයක් දහෝ දරගුලාසියක් දහෝ පල්ලංඝණය වන අයුරින් ක්රියා
කිරීම නිසා,
දහෝ
2. නිලධරයාදේ සහායක දනොසැලකිලිමත්භාවය නිසා දනොවිය යුතු ය.
4.2.2 ිධසශ ලේේ අසනීෙ ිලවාඩු
සතය වෂදයන්ම රාජකාරි ස්වභාවය දහේතු දකොට දගන නිලධරයාදේ ප්රමාෙ දෙෝෂයක් දනොවන අවස්ථාවලදී
වැළදඳන දරෝග සඳහා රජදේ වවෙය නිලධරදයකුදගන් වවෙය සහතිකයක් මත අොළ අමාතයාංෂ දල්කම්ට
මාස 06ක් ෙක්වා සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු හා ඉන් අනතුුණව මාස 06ක් ෙක්වා අඩු වැටුප් සහිත නිවාඩු අනුමත
කළ හැකි ය. දමහිදී නිලධරයා වවෙය මණ්ඩලයක් දවත ඉියරිපත් කිරීම අනිවාර්ය අවෂයතාවක් දනොදේ.
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4.2.3 අ සප්ක්ිතත වයස ය්  සඳහා ලබාසස

ිලවාඩු

තමා රාජකාරිදේ නිරතව දනොසිටින අවස්ථාවකදී අනදප්ක්ිතත වයසනයන් නිසා තුවාල ලබන ඉහත ෙැක්වූ
නිලධර ගණවලට අයත් නිලධරයන්ට දහෝ දපොලිස් නිලධරදයකුට වවෙය මණ්ඩල නිර්දද්ෂ අනුව ආයතන
අධයක්ෂ ජනරාල්දේ තීරණය මත විදෂේෂ නිවාඩු ලබාියය හැක.
අනදප්ක්ිතත වයසනයක් යනු යම් ූගදගෝලීය ප්රදද්ෂයක් තුළ සිදුවන ගංවතුර, සුි සුළං, ූගමි කම්පා, දීර්ඝ නියං
වැනි ස්වාභාවික වෂදයන් දහෝ යුධමය අවස්ථාවක ඇති වන වයසනයන් යන අවස්ථා දේ.
4.3 ිධසශ ලේේිතත සරෝග සඳහා ිධසශ ලේේ ිලවාඩු
දසේවදේ ස්ථිර නිලධරදයකුට, මාසික දහෝ වෙනික වැටුප් ිළට කක් අවුුණදු දසේවා කාලයක් සම්ර්ර්ණ කළ
තාවකාලික නිලධරදයකුට, කක් අවුුණදු දසේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කළ අනියම් නිලධරදයකුට ආයතන සංග්රහදේ
XXIII වැනි පරිච්දේෙදේ විිවවිධාන පරිිය වවෙය මණ්ඩල නිර්දද්ෂ මත පහත පරිිය දරෝග අවස්ථාවන් සඳහා
විදෂේෂ නිවාඩු ලබාියය හැක.
ක්ෂය දරෝගය
ළාදුුණ දරෝගය
ිළිකා දරෝගය

- වරකට මාස 04 බැගින් කඩින් කඩ දෙවාරයක දී
- මාස 22කට දනොවැඩි කාලයක්
- මාස 06කට දනොවැඩි කාලයක් හා අවෂය නම් තවත් මාස 03

ඉහත දරෝගයන්ට සමාන දරෝග සඳහා මාස 06ක පපරිමයට යටත්ව හා සැත්කම්වලින් පසු අවෂය ැකක බලා
ගැනීම සඳහා මාස 06 පපරිමයක් ෙක්වා දමම විදෂේෂ නිවාඩු ලබා ියය හැකි ය.
දමම විදෂේෂ නිවාඩු ලබාියය යුත්දත් සාමානය නිවාඩු විිවවිධානයන් යටදත් නිලධරයාට හිමිවන සම්ර්ර්ණ වැටුප්
සහිත නිවාඩු ප්රමාණය අවසන් වූ පසු කම නිවාඩු ප්රමාණය ෙ සමෙ ඉහත පපරිම සීමාවන්ට යටත්ව ය. කනම් අොළ
වර්ෂය තුළ ලබා ියය හැකි නිවාඩු හා දපර වර්ෂදේ ඉතිරි විදේක නිවාඩු නිලධරයා සතුව තිදේ නම් දමම නිවාඩු
කාලසීමාව තුළට කම නිවාඩු ඇතුළත් කර ලබාියය යුතු ය.
4.4 හිලේ ිලවාඩු
ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 7 වගන්තිදයහි දම් සඳහා විිවවිධාන පවතී. කනම් නිලධරදයකු රජදේ
නිවාඩු ියන යන දහෝ සතිදේ විදේක ියනයක රාජකාරිදේ දයදීම සඳහා තම දෙපාර්තදම්න්තු ප්රධානියා නියම
කරන අවස්ථාවක දී කම ියනයට දහෝ කම ියනදේ රාජකාරි කරන ලද්දද් සිය සාමානය කාර්යාල දේලාව තුළට
ගැදනන යම් පැය ගණනක් නම් කම ප්රමාණය සඳහා දහෝ පමණක් කකී නිවාඩු ියනදේ සිට වසරක් ඇතුළත රජදේ
වැඩ කරන ියනයක ලබාදෙන නිවාඩුව, හිලේ නිවාඩුවක් දලස හැඳින්දේ.
4.5 ිධසශ ලේේ

ිලවාඩු

රාජය නිලධරදයකුට අොළ විිවවිධාන යටදත් දහෝ තම පාලනදයන් බැහැර කුණු සම්බන්ධදයන් වන
විිවවිධාන මත ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 12 වගන්තියට යටත්ව දමම විදෂේෂ නිවාඩු යටදත් හිමි
දේ. ආයතන සංග්රහදේ පවතින විිවවිධාන දමන්ම කාලීනව ඇතිවන යම් යම් තත්ත්වයන්හිදී, පොහරණ දලස
ගංවතුර, ස්වභාවික විපත්, කලදකෝලාහල වැනි අවස්ථාවල දී චල්රදල් විිවවිධාන මඟින් ෙ දමම විදෂේිතත නිවාඩු
අවස්ථා ලබාදෙන අවස්ථා ඇත. ආයතන සංග්රහදේ විිවවිධානවල පවතින පහත අවස්ථා ඒ සඳහා පොහරණ දලස
ෙැක්විය හැක.
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- ඉස්ලාම් භක්තික රාජය නිලධරයන්ට සිය ආගම ඇෙහීම සඳහා මධයහන 12.00 සිට පැය 02ක කාලයක්
ලබා දෙන නිවාඩු
- අධයයන ිෂෂයත්වලට සහභාගි වීම සඳහා ලබා දෙන නිවාඩු
- මැතිවරණයක ඡන්ෙය ප්රකාෂ කිරීමට ලබා දෙන නිවාඩු
- ජාතයන්තර සම්දම්ලනයකට සහභාගී වීම සඳහා දෙන නිවාඩු
- රාජය දසේවා ක්රීඩා කටයුතු සඳහා ලබා දෙන නිවාඩු
- වෘත්තීය සමිති සාමාජිකයන්ට ලබා දෙන නිවාඩු
- විදෂේෂ දරෝගාබාධ සඳහා ලබා දෙන නිවාඩු
- මුස්ලිම් ජාතික රාජය නිලධාරිනියන්ට ඉ්ඩඩා ිළිපැඳීම සඳහා දෙන නිවාඩු
4.6 රජ්ස ිධාාගවලට සෙනී ිකටිමට ිලවාඩු
රාජකාරිමය අවෂයතාවන් මත සම්ර්ර්ණ කළ යුතු සුදුසුකම් සම්ර්ර්ණ කිරීම දවනුදවන් විභාගවලට මුහුණ දෙන
නිලධරයන්ට, කකී විභාග සඳහා පළමු වතාවට දපනී සිටීදම් දී පමණක් රාජකාරී නිවාඩු ආයතන සංග්රහදේ XII
වැනි පරිච්දේෙදේ 19 වගන්තිදයහි විිවවිධානවලට යටත්ව අනුමත කළ හැකි ය. නමුත් කම විභාගය සඳහා
සහභාගී විම දවනුදවන් ගමන් වියෙම් ියමනා දහෝ සංයුක්ත ියමනා ලබා ගැනිමට නිලධරයාට කිසිඳු හිමිකමක්
දනොමැත.
4.7 අිලවාේය ිලවාඩු
යම් නිලධරදයකු සිය නිලදේ රාජකාරි කටයුතු කරදගන යාම දපොදු යහපත ිළණිස දහේතු දනොදේ යැයි වවෙය
නිර්දද්ෂය මත දහෝ දවනත් විදෂේෂ දහේතු මත සලකන අවස්ථාවලදී පත් කිරිම් බලධරයාට, කම නිලධරයා
අනිවාර්ය නිවාඩු යැවිය හැකි ය. දම් සම්බන්ධ විිවවිධාන ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 20
වගන්තිදයහි ෙැක්දේ. කදසේ ලබාදෙන අනිවාර්ය නිවාඩු පළමුව නිලධරයාදේ ඉතිරි නිවාඩුවලින් අඩු කරන අතර
ඔහුදේ නිවාඩු අවසන් වූ පසු ඉතිරි නිවාඩු සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු දලස සැලකිය යුතු ය.
4.8 අඩ වලටුප් සහිත ිලවාඩු
රජදේ නිලධරදයකුට සිය සාමානය විදේක නිවාඩු අවසන් වීදමන් පසුව වවෙය දහේූනන් මත වන අවෂයතාවක්
දහේතුදවන් පහත විිවවිධානවලට යටත්ව අඩ වැටුප් සහිත නිවාඩු ලබා ියය හැකි ය. දම් සම්බන්ධ විිවවිධාන
ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 21 වගන්තිය යටදත් සඳහන් දේ.
- ලබා ගත හැකි පපරිම අඩ වැටුප් සහිත නිවාඩු ප්රමාණය සිය දසේවා කාලදයන් 1හ6කි.
- වරකට පපරිමය මාස 12ක කාල සීමාවකි.
කදසේ වුවෙ මාණ්ඩලික නිලධරදයකුට ඉහත මූලික විිවවිධානයන්ට පරිබාහිරව අඩ වැටුප් සහිත නිවාඩු විදෂේිතත
ආකාරයකට භාවිත කිරීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇත. කනම් ියවයිදනන් බැහැර ගත කරන නිවාඩුවල දී මාණ්ඩලික
නිලධරදයකුට වවෙය දහේතු මත දනොවන අවස්ථාවක දී වුවෙ දමම අඩ වැටුප් සහිත නිවාඩු භාවිත කළ හැකි ය.
කදමන්ම කම සම්ර්ර්ණ අඩ වැටුප් නිවාඩු ප්රමාණය දහෝ ඉන් දකොටසක් සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිතව, පරිවර්තිත අඩ
වැටුප් නිවාඩු දලස අඩ වැටුප් සහිත නිවාඩු ප්රමාණයන් භාගයකට පරිවර්තනය කර ගැනීදම් හැකියාවක් පවතී.
කදමන්ම ියවයින තුළ ගත කරන නිවාඩු සඳහා පරිවර්තිත අඩ වැටුප් නිවාඩු භාවිත කරන්දන් නම තමාට හිමි
විදේක නිවාඩු හා පරිවර්තිත අඩ වැටුප් නිවාඩුවල මුළු කකතුව මාස 03ක පපරිමයකට යටත් දේ.
අඩ වැටුප් ලබා ගන්නා නිලධරදයකුට ලබාියය හැක්දක් තමාට දප ද්ගලිකව දෙනු ලබන දීමනාවලින් ෙ හරි අඩක්
පමණි. කදමන්ම දසේවා කාලය දලස ගණන් ගැදනනුදේ ෙ අඩ වැටුප් සහිත නිවාඩු කාලපරිච්දේෙදයන් හරි අඩක්
පමණි. අඩ වැටුප් සහිත නිවාඩු කාලය තුළට වැදටන දසනසුරාො, ඉරිො හා රජදේ නිවාඩු ියන ෙ අඩ වැටුප් ියන
දලස සැලදක්.
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ඒ අනුව පරිවර්තිත අඩවැටුප් නිවාඩු ලබා ගැනීමක දී හැර නිලධරදයකු විසින් ලබා ගන්නා අඩ වැටුප් සහිත
නිවාඩුවකින් ඔහුට මූලයමය වෂදයන් දමන්ම දසේවා කාලය ගණනය කිරීදම්දී ෙ බලපෑමක් සිදු වන බව අවදබෝධ
කරගත හැකි ය.
4.9 වලටුප් රහිත ිලවාඩු
සාමානය විිවවිධාන යටදත් ඉතා හියසි දප ද්ගලික දහේතු නිසා දහෝ රජදේ වවෙය නිලධරදයකුදේ වවෙය
සහතිකයක් මඟින් සනාථ කරන දස ය දහේතු මත ියවයිදන් ගත කිරීම සඳහා දෙපාර්තදම්න්තු ප්රධානියාදේ
අයෙමතය පරිිය රාජය නිලධරදයකුට මාස 03ක පපරිම කාලය සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු ආයතන සංග්රහදේ XII
වන පරිච්දේෙදේ 22 වගන්තිය යටදත් ලබා ියය හැකි ය. අතිවිදෂේෂ අවස්ථාවල දී අොළ දල්කම්වරයාදේ
අනුමතිය මත ියවයිදනන් බැහැර ගත කිරීම සඳහා ෙ දමම වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ියය හැකි ය.
දමම වැටුප් රහිත නිවාඩුව ලබා දෙනුදේ දස ය දහේතු මත නම් කදසේ ලබා ියය යුත්දත් නිලධරයාට ඉතිරිව ඇති
සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත සහ අඩ වැටුප් සහිත නිවාඩු අවසන් වූ පසුව වන අතර හියසි දප ද්ගලික දහේතු මත ලබා
දෙන්දන් නම් සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු අවසන් වූ පසු ලබා ියය යුතු ය. දමම වැටුප් රහිත නිවාඩුව දප ද්ගලික
අධයයන කටයුතු සඳහා කිසිවිටක දහෝ ලබා ියය දනොහැකි ය.
ඉහත විිවවිධානයන්දගන් ඔේබට රාජය නිලධරදයකුට සිය කල්රයාදේ දහෝ ෙුණදවකුදේ අසනීපයක්
දවනුදවන් වසරක පපරිමය ෙක්වා වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ගැනීදම් හැකියාව දමන්ම මෙ සුණ භාවය සඳහා
ප්රතිකාර ලබා ගන්නා රාජය නිලධාරිනියන්ට පපරිමය වසරක කාලයක් ෙක්වා වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ගැනීදම්
හැකියාව ෙ පවතී. දමදසේ ලබා දෙන වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලසීමාව වැටුප් වර්ධක කාර්යයන් සඳහා දහෝ සක්රීය
දසේවා කාලය ගණනය සඳහා දහෝ විශ්රාම වැටුප් කාර්යය සඳහා දහෝ ගණනය කරනු දනොලැදේ.

5. අරයය

සහ/සහෝ රැකියා සඳහා ිලවාඩු

රාජය නිලධරයන්ට දමරට සිය අධයයන කටයුතු සඳහා දමන්ම ියවයිදනන් බැහැර අධයයන හාහදහෝ ැකකියා
සඳහා නිවාඩු ලබා දීදම් විිවවිධාන ආයතන සංග්රහදේ ඇතුළත්ව පවතී. දමකී නිවාඩු අවස්ථාදවෝචිතව සම්ර්ර්ණ
වැටුප් සහිතව දහෝ වැටුප් රහිතව ලබා ගැනීදම් අවකාෂ රාජය නිලධරයන් සතු දේ. දමකී අධයයන සහහදහෝ
ැකකියා සඳහා නිවාඩු ලබා දෙන ආකාරය, ඊට අොළ දකොන්දද්සි, ලබා ගැනීදම් සුදුසුකම් ිළිබඳ දවන් දවන්
වෂදයන් සලකා බැලීම දමම පරිච්දේෙදේ අරමුණ දේ. දම් සම්බන්ධ විිවවිධාන මුලිකවම දකොටස් 03ක් යටතට
වර්ගීකරණය කළ හැකි ය.
I. සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත අධයයන නිවාඩු ආආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 14 වගන්තිය)
II. වැටුප් රහිත දමරට අධයයන නිවාඩු ආආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 15 වගන්තිය)
III. විදද්ෂ අධයයන සහහදහෝ ැකකියා සඳහා නිවාඩු ආආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 16
වගන්තිය)
5.1 ස්බපූේණ වලටුප් සහිත අරයය

ිලවාඩු

අධයයන දහෝ අභයාස කාල පරිච්දේෙය සහ ගමන් කිරීමට අවෂය අඩුම කාල පරිච්දේෙය සඳහා රාජය
නිලධරදයකුට දමරට දී දහෝ විදද්ෂයක දී සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත අධයයන නිවාඩු ලබා දීදම් විිවවිධාන ආයතන
සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 14 වගන්තිය යටදත් අන්තර්ගත දේ. කකී අධයයන නිවාඩු ලබා ගත හැකි
කාර්යයන් කිහිපයකි.
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1. රජදේ වියෙමින් නියමිත සුදුසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා අනුමත කරන ලෙ දෙපාර්තදම්න්තු අභයාස ්රමයක්
දහෝ ිෂෂයත්ව ්රමයක් යටදත් නිලධරදයකු දතොරා දගන ඇති විට
2. ආයතන සංග්රහදේ XV වැනි පරිච්දේෙදේ 1:5:3 පප වගන්තියට අනුව රජදේ ඉල්ලීම ිළට ලබා ගත්
ිෂෂයත්වයක් මත නිලධරදයකු යවන විට
3. සිය තනතුරට අොළ දසේවා වයවස්ථාව, බඳවා ගැනීදම්හපසස් කිරීදම් පරිපාටියට අනුව අධයයනහඅභයාස
පාඨමාලාවක් සඳහා ආණ්ඩුදේ දහෝ විදද්ශීය ආණ්ඩුවක නැතදහොත් ඒජන්සියක වියෙමින් නිලධරයා
ිළටරට යවන විට
4. දෙපාර්තදම්න්තුදේ අභයාස වැඩ ිළිදවළට ඇතුළත් වී ඇත්තා වූ ෙ, නිලධරදයකුදේ වෘත්තීය කාලදේ
යම් අවිවයක දී හැෙෑරීම සඳහා සිරිත් පරිිය රජදේ වියෙමින් ඔහු ිළටරට යැවිය යුතුව තිබුණා වූ ෙ, අධයයන
දහෝ අභයාස පාඨමාලාවක් සඳහා විදද්ශීය ඒජන්සියකින් දහෝ විදද්ශීය ආණ්ඩුවකින් ිළරිනැදමන
ිෂෂයත්වයක් ආයතන සංග්රහදේ XV වැනි පරිච්දේෙදේ 1:5:1 දහෝ 1:5:2 පප වගන්තිවලට අනුව
ඔහුදේම පත්සාහදයන් ලබා ගත් විට
5. විදද්ශීය ආණ්ඩුවකින් දහෝ ඒජන්සියකින් දහෝ දමදහයවන සම්මන්්රණයක්, අභයාස වැඩ ිළිදවළක්,
ිෂල්පීය අභයාස පාඨමාලාවක්, වෘත්තීය පපදද්ෂක පාඨමාලාවක්, අධයයන චලාරිකාවක් යනාියයට සහභාගි
වීමට; කදහත් ඒ සඳහා සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත අධයයන නිවාඩු ියය හැක්දක් අොළ ආරාධනය කර ඇත්දත්
ශ්රී ලංකා රජය දවත නම් ෙ, ඒ සඳහා සහභාගි වීමට රජය විසින් කම නිලධරයා නම් කර ඇත්දත් නම් ෙ
පමණකි.
තාවකාලික නිලධරයන්ට සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත අධයයන නිවාඩු ලබා ගැනීමට හිමිකමක් දනොමැති අතර පරිවාස
කාලදේ සිටින නිලධරදයකුට දසේවා වයවස්ථාදේ දහෝ බඳවා ගැනීදම් පරිපාටිදේ දහෝ පසස් කිරීදම් පරිපාටිදේ
දහෝ අනිවාර්ය අවෂයතාවක් දලස අධයයන කටයුත්තක් දහෝ අභයාස කටයුත්තක් ෙක්වා ඇති අවස්ථාවක දී
පමණක් කකී අධයයනයට දහෝ අභයාසයකට ියවයිදනන් බැහැර සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු ලබා ියය හැකි ය.
දම් ආකාරයට ලබා දෙන සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩුව දවනුදවන් කකී නිවාඩුව අවසානදේ නැවත දසේවයට
වාර්තා කළ පසු නිලධරයා අනිවාර්යය දසේවා කාලයක් රජය දවනුදවන් දසේවය කිරීමට යටත් වන අතර, දමම
නිවාඩුව ලබා ගැනීම දවනුදවන් ඔහු ගිවිසුමකට හා බැඳුම්කරයකට යටත් දේ.
5.1.1 සමරටි්  බලහලර ස්බපූේණ වලටුප් සහිත ිලවාඩුවක දී අිලවාේය සසේවා කාලය
-

නිවාඩු කාලය මාසයකට අඩු අවස්ථාවන්වල දී අනිවාර්ය දසේවා කාලයක් නියම දනොදේ.
නිවාඩු කාලය මාසයක් දහෝ ඊට වැඩි කාල පරිච්දේෙයක් නම් ඒ සඳහා නිවාඩු කාලය දමන් හතර ගුණයකි.
අනිවාර්ය දසේවා කාලය අඩුම වෂදයන් කක් වර්ෂයකට සහ පපරිම වෂදයන් වර්ෂ 10කට සීමා වන අතර,
ආසන්න සම්ර්ර්ණ මාසයට ගණන් බැලිය යුතු ය.

5.1.2 සමරට ස්බපූේණ වලටුප් සහිත ිලවාඩුවක දී අිලවාේය සසේවා කාලය
-

නිවාඩු කාලය මාස 06කට අඩු අවස්ථාවන් සඳහා අනිවාර්ය දසේවා කාලයක් නියම දනොදේ.
නිවාඩු කාලය මාස 06ක් දහෝ ඊට වැඩි නම් වර්ෂ 05ක පපරිමයකට යටත්ව නිවාඩු කාලය දමන්
දෙගුණයකි.
අනිවාර්ය දසේවා කාලය ආසන්න සම්ර්ර්ණ මාසයට ගණන් බැලිය යුතු ය.

5.2 වලටුප් රහිත සමරට අරයය

ිලවාඩු

වැටුප් රහිත දමරට අධයයන නිවාඩුව ලබා ගත හැක්දක් රාජය දසේවදේ ස්ථිර පත්වීමක් ලබා ඇති රාජය
නිලධරදයකුට පමණි. කකී නිවාඩු අනුමතිය ලබා දීමට දපර කකී අධයයනය සම්බන්ධදයන් දෙපාර්තදම්න්තු
ප්රධානියා විසින් සහතික කළ යුතු කුණු කිහිපයකි. කනම්
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I. නිලධරයා දයෝජිත පාඨමාලාව හැෙෑරීමට සමත් බව
II. කය ඔහුදේ කාර්ය ක්දෂේ්රයට අොළ බව
III. සිය රාජකාරි ඉටු කිරීදම් දී කය ඔහුට ප්රදයෝජනවත් බව
දමහි දී ලබා ියය හැකි පපරිම නිවාඩු කාලය වර්ෂ 03ක් පමණක් වන අතර පළමුව කක් වර්ෂයකට ෙ ඉන් අනතුුණව
අවස්ථාදවෝචිතව වර්ෂය බැගින් කය දීර්ඝ කිරීමට ෙ යටත් දේ. දමකී නිවාඩුව වර්ෂයකට අඩු නම් අනිවාර්ය දසේවා
කාලයක් නියම දනොවන අතර වර්ෂයක් දහෝ ඊට වැඩි නම් නිවාඩු කාලයට සමාන අනිවාර්ය දසේවා කාලයකට
නිලධරයා යටත් දේ. නිවාඩුව ලබා ගැනීදම් දී ආයතන සංග්රහදේ 9 පරිිෂෂ්ටය පරිිය ගිවිසුමකට ඇතුළත් විය
යුතුය.
5.3 ිධසද්ශ ලේ අරයය

සහ/සහෝ රැකියා සඳහා වලටුප් රහිත ිලවාඩු

ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 16 වගන්තිදයහි දමම නිවාඩු සම්බන්ධ විිවවිධාන ඇතුළත් දේ. දමහි
දී මූලිකව අවදබෝධ වන කුණණ වනුදේ ැකකියා සඳහා ලබා දෙන වැටුප් රහිත නිවාඩුව දමරටින් බැහැර ැකකියා
සඳහා පමණක් අොළ වන බවත් දමරට දී ැකකියා සඳහා නිවාඩු ලබා ගැනීදම් විිවවිධාන ආයතන සංග්රහදේ
ඇතුළත්ව දනොමැති බවත් ය. කදසේවුව ෙ රජදේ කකෙතාව ඇතිව ශ්රී ලංකාදේ ිළහිටුවන ලෙ කක්සත් ජාතීන්දේ
සංවර්ධන වැඩිළිදවළ, දලෝක දස ය සංවිධානය ආදී විදද්ෂ නිදයෝජිත ආයතනයන්හි ැකකියාවක් කිරීම සඳහා
දහෝ රජදේ අනුමතිය ඇතිව විදද්ෂ අරමුෙල් දයොෙවා, අමාතයාංෂ යටදත් ඇති වයපෘතිවල ැකකියාවක් කිරීම සඳහා
දමම විිවවිධාන යටදත් නිවාඩු ලබා ගැනීදම් හැකියාව පවතී.
දමම වගන්තිය යටදත් ලබා දෙන නිවාඩු කාලය විශ්රාම වැටුප් කාර්යයන් සඳහා ගණන් ගැනීදම් හැකියාව
දනොමැති අතර වැටුප් රහිත නිවාඩු කාල සීමාව තුළ ඇති වන කිසිඳු පුරප්පාඩුවකට පසස් කිරීම සඳහා ෙ සලකා
බැලිය දනොහැක. දකදසේ දවතත් නිවාඩු කාල සීමාව තුළ නිලධරයා ිළිබඳ කිසිඳු අහිතකර වාර්තාවක් ඉියරිපත්
වී දනොමැති අවස්ථාවක දී පමණක් ඔහු අොළ වැටුප් ිළයවදරහි ිළහිටුවීම සඳහා දමදසේ නිවාඩු ලබා ගත් කාලසීමාව
අොළ කර ගත හැකි ය.
කදමන්ම දමම නිවාඩු ලබා දීම දවනුදවන් නිලධරයා නිවාඩු කාලසීමාව දමන් දෙගුණයක කාලයක් සඳහා
අනිවාර්ය දසේවා කාලයකට යටත් වන අතර ඔහු වැටුප් රහිත නිවාඩුව ආරම්භ කරන අවස්ථාව වන විට නිම කර
ඇති වැටුප් රහිත නිවාඩු දනොලැබූ සම්ර්ර්ණ කක් කක් වර්ෂය දවනුදවන් කක් මාසයක් බැගින් කදසේ නියම වන
අනිවාර්ය දසේවා කාලදයන් අඩු කළ හැකි ය. දකදසේ දවතත් අවම අනිවාර්ය දසේවා කාලය වර්ෂයක් විය යුතු ය.
දමම වගන්තිදේ ෙැක්දවන විිවවිධාන අධයයන පහසුව ිළණිස පහත පප දකොටස් 03 යටදත් දවන් දවන්
වෂදයන් සාකච්ඡා කළ හැක.
5.3.1 ිධසද්ශ ලේ රැකියා සඳහා වලටුප් රහිත ිලවාඩු
දමකී නිවාඩුව ලබා ියය හැක්දක් දසේවදේ ස්ථිර කරන ලෙ රාජය නිලධරදයකුට පමණි. පපරිමව වර්ෂ 05කට
නිවාඩු ලබා ියය හැකි අතර අනිවාර්ය දසේවා කාලය නිවාඩු කාල සීමාව දමන් දෙගුණයකි. නිලධරයා නිවාඩුව
ලබා ගැනීදම් දී ආයතන සංග්රහදේ 10 පරිිෂෂ්ටදේ පරිිය රජය සමෙ ගිවිසුමකට ඇතුළත් විය යුතු ය.
5.3.2 ිධසද්ශ ලේ අරයය

සඳහා වලටුප් රහිත ිලවාඩු

රජදේ ස්ථිර, ස්ථිර කරනු දනොලැබූ දහෝ තාවකාලික නිලධරදයකුට දමකී නිවාඩුව ලබා දීමට හැකියාව පවතී.
ලබා ියය හැකි පපරිම කාලසීමාව වසර 03කි. අනිවාර්ය දසේවා කාලය නිවාඩු කාලසීමාව දමන් දෙගුණයක් දේ.
දමකී නිවාඩුව ලබා ගැනීදම් දී ආයතන සංග්රහදේ 09 පරිිෂෂ්ටය ිළරිිය රජය සමෙ ගිවිසුමකට නිලධරයා ඇතුළත්
විය යුතු අතර දසේවදේ ස්ථිර කරනු දනොලැබූ නිලධරදයකුට දහෝ තාවකාලික නිලධරදයකුට දමකී නිවාඩුව ලබා
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දෙන අවස්ථාවක දී ඉහත සඳහන් කළ ගිවිසුමට අමතරව බැඳුම්කරයකට යටත් කරනු ලැදේ. පරිවාස කාලය තුළ
සිටින නිලධරදයකුට දමම නිවාඩුව ලබා දීදම්දී නිවාඩු කාල සීමාවට සමාන කාලයකින් ඔහුදේහ ඇයදේ පරිවාස
කාලය දීර්ඝ කළ යුතු ය.
5.3.3 ිධසද්ශ ලේ රැකියා සහ අරයය

ිලවාඩු

රාජය දසේවදේ ස්ථිර කරනු ලැබූ රජදේ නිලධරදයකුට පපරිමව වර්ෂ 05කට යටත්ව විදද්ෂ ැකකියා සහ අධයයන
නිවාඩු දහෝ කහි ප්රතිදලෝමය දලස නිවාඩු ලබා දීමට විිවවිධාන පවතී. අනිවාර්ය දසේවා කාලය ඉහත නිවාඩුවල දී
දමන්ම නිවාඩු කාලසීමාව දමන් දෙගුණයකි. නිවාඩුව ලබා ගැනීමට දපර ආයතන සංග්රහදේ 11 පරිිෂෂ්ටය පරිිය
රජය සමෙ ගිවිසුමකට නිලධරයා කළඹිය යුතු ය.
5.3.4 ිධසද්ශ ලේ අරයය ස ිලයුා කලත්රයා සම ිධසද්ශ ලේගත වීම සඳහා ිලවාඩු
විදද්ෂ ිෂෂයත්ව මත පසස් අධයාපනය සඳහා විදද්ෂගතවන රාජය දසේවදේ නියුතු කල්රයාට ෙ අොළ නිලධරයා
සමෙ විදද්ෂගත වීම සඳහා දමම නිවාඩුව ලබා දෙන අතර ඒ සඳහා විදද්ෂ ැකකියා සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා
දීදම් දී අොළවන ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 16 වගන්තිදේ දකොන්දද්සිවලට යටත්ව දමම
නිවාඩුව ලබා දද්. කදසේම විදද්ෂ ිෂෂයත්ව සඳහා සන්නද්ධ දසේවාවක දහෝ වයවස්ථාිළත ආයතනයක
නිලධරදයකු නිල වෂදයන් දතෝරාදගන විදද්ෂයකට යවන අවස්ථාවක දී කකී නිලධරයාදේ කල්රයා රාජය
නිලධරදයකු වන්දන් නම් ඔහුට දහෝ ඇයට ෙ දමම විිවවිධාන අොළ කරගත හැකි ය. දමහි දී නිලධරයා 33 වන
පරිිෂෂ්ටය පරිිය ගිවිසුමකට කළඹිය යුතු ය.
වැටුප් රහිත දමරටහ දමරටින් බැහැර අධයයන හාහදහෝ ැකකියා සඳහා නිවාඩු ිළිබඳ විිවවිධාන පහත පරිිය සාරාංෂ
කර ෙැක්විය හැක.
අරයය

හා/සහෝ රැකියා සඳහා වලටුප් රහිත ිලවාඩු
XII ෙිපච්සේසස
15වග් තිය අු ව

ිධසද්ශ ලේ අරයය හා/සහෝ
රැකියා සඳහා ිලවාඩු

ිධසද්ශ ලේ රැකියා
සඳහා ිලවාඩු

ිධසද්ශ ලේ අරයය
ිලවාඩු

- සසේවස ස්ථිර ිධය
යුා ය.
- දෙිපමය අවුරුදු
05කි.
- අිලවාේය සසේවා
කාලය ිලවාඩුව
සම් 
සසගුණයකි.
- 10 ව ෙිපශි ට
් ය
අසාා සේ.

XII ෙිපච්සේසස
16 වග් තිය අු ව

සමරට අරයය

ිධසද්ශ ලේ අරයය
හා රැකියා සඳහා
ිලවාඩු

- සසේවස
ස්ථිර,ස්ථිර
කරු  ස ොලලබූ සහෝ
තාවකාලික
ිලලරරසයකුට ලබා දිය
හලක.
- දෙිපමය අවුරුදු 03කි.
- අිලවාේය සසේවා කාලය
ිලවාඩුව
සම් 
සසගුණයකි.
- 09 ව ෙිපශි ්ටය අසාා
සේ.

- සසේවස ස්ථිර ිධය
යුාය.
- දෙිපමය
අවුරුදු
05කි.
- අිලවාේය
සසේවා
කාලය
ිලවාඩුව
සම්  සසගුණයකි.
- 11 ව
ෙිපශි ්ටය
අසාා සේ.

ිලවාඩු

- ස්ථිර ිලලරරසයකු ිධය
යුාය.
- වරකට
වසර
බලගි් 
දෙිපමය වසර 03කි.
- අිලවාේය සසේවා කාලය
- ිලවාඩු
කාලය
වේ යකට අඩු
්බ
අිලවාේය
සසේවා
කාලයක් ලත.
- වේ යක් සහෝ ඊට වලඩි
්බ ිලවාඩු කාලයට
සමා කාලයකි.
- 09 ව ෙිපශි ්ටය අසාා සේ.
17

6. ිධසශ ලේේිතත ිලලරර ගණ සඳහා ිලවාඩු
රාජය නිලධරයන් සඳහා දපොදුදේ පවතින නිවාඩු විිවවිධාන සම්බන්ධදයන් දම් ෙක්වා අප අවධානය දයොමු කරන
ලදී. කදසේ වුවත් රාජය දසේවය තුළ නිවාඩු විිවවිධාන දවන්ව බලපාන විදෂේිතත නිලධර කාණ්ඩ කිහිපයක්
සම්බන්ධදයන් සාකච්ඡා කළ හැකි ය. කහි නිලධර කාණ්ඩවල සමානය විිවවිධානවලින් බැහැර වන අවස්ථා
සම්බන්ධදයන් පමණක් පහත පරිිය දවන් දවන්ව සලකා බැලිය හැකි ය.
6.1 ගුරුවරු්  සඳහා ිලවාඩු
ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 24 වගන්තිදයහි ෙැක්දවන දමම නිවාඩුවල දී ගුුණවුණන් සඳහා අනියම්
නිවාඩු සම්බන්ධදයන් සාමානය රාජය නිලධරදයකුට පවතින විිවවිධාන හා සමාන විිවවිධාන පැවතිය ෙ විදේක
නිවාඩු ලබා ගැනීදම් දී විදෂේිතත වූ විිවවිධාන ක්රියාත්මක දේ. ඊට ප්රධානතම දහේතුව වනුදේ සාමානය රාජය
නිලධරයන්ට දනොමැති විදෂේෂ වරප්රසාෙයක් වන පාසල් ෙුණවන්දේ නිවාඩු කාල සීමාව ෙ ඔවුන් සඳහා
ප්රාදයෝගිකව නිවාඩු දලස ලැදබන බැවිනි. ඒ අනුව ගුුණවුණන්ට සාමානයදයන් විදේක නිවාඩු ලබාගත හැක්දක්
ඉහත සඳහන් කළ පාසල් නිවාඩු කාලවල දී පමණි.
ියවයිදනන් බැහැර ගත කිරීම සඳහා ගුුණවරදයකුට නිවාඩු ලබාදෙන විට කම නිවාඩු කාල තුළට වැදටන පාසල්
නිවාඩු කාලවල මුළු කකතුව කම නිවාඩුව ආරම්භ වී ෙස මසක් ඇතුළතට වැදටන පාසල් නිවාඩු කාලවල මුළු
කකතුව යන කාල දෙදකන් අඩු කාලයට සමාන කාලයක් අ ණ්ඩව තනි කාල පරිච්දේෙයක් වෂදයන් පමණක්
සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු දලස ලබා ියය හැකි ය.
ගුුණවරදයකුට පාසල් වාරය තුළ දී සාමානයදයන් ලබා දෙන අනියම් නිවාඩු අවසන් වූ පසු තවදුරටත් නිවාඩු ලබා
දීම අවෂය වන්දන් නම් ඕනෑම කක් වර්ෂයක දී පපරිම වෂදයන් කක් මාසයක් ෙක්වා සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු
ලබා ියය හැක. කදමන්ම කකී නිවාඩු ප්රමාණයට අමතරව අසනීපයක් නිසා තවදුරටත් පාසල් වාරය තුළ නිවාඩු
ලබා දීමට අවෂය වුවදහොත් ඉහත පරිිය වර්ෂය තුළ මාසයක් ෙක්වා ලබා දෙන නිවාඩුවලින් ඉතිරිව තිදබන ඕනෑම
අනුගාමී වර්ෂ දෙකක නිවාඩු දෙපාර්තදම්න්තු ප්රධානියාදේ අනුමතිය පරිිය ලබා ියය හැකි ය. ගුුණවුණන්ට ඉකුත්
නිවාඩු ලබාගැනීමට හිමිකමක් දනොමැත.
6.2 කණි ්ඨ ිලලරරය්  සඳහා ිලවාඩු
ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 26 වගන්තිය යටදත් දමොවුන්දේ නිවාඩු සාකච්ඡා දකදර්.
සාමානයදයන් කණිෂ්ඨ නිලධරදයකුට වර්ෂයක දී සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත ියන 24ක අසනීප නිවාඩු ලබා ියය හැකි
ය. තවදුරටත් අසනීපයක් දවනුදවන් ඉහත නිවාඩු ප්රමාණයට අමතරව නිවාඩු අවෂය වන්දන් නම් ඔවුන් සඳහා
ඉකුත් වර්ෂදේ ඉතිරිව ඇති අසනීප නිවාඩු සහ ඕනෑම වර්ෂ 02ක ඉතිරිව ඇති ඉකුත් අසනීප නිවාඩු කක් වර්ෂයක්
තුළ දී ලබා ියය හැකි ය. කදහත් අදනකුත් දශ්රේණිවල රාජය නිලධරයන් සඳහා ලබා දෙන ආකාරයට කකී වර්ෂය
තුළ දෙවන වතාවට ඉකුත් අසනීප නිවාඩු ලබා ගැනීමට කණිෂ්ඨ නිලධරදයකුට හිමිකමක් දනොමැත.
කණිෂ්ඨ නිලධරදයකුට වර්ෂයක අ ණ්ඩ දසේවා කාලයක් සම්ර්ර්ණ කරන දතක් අනියම් නිවාඩු ලැීමමට
හිමිකමක් දනොමැත. වර්ෂයක් දහෝ ඊට වැඩි කාලයක් අ ණ්ඩව දසේවය කර ඇති කණිෂ්ඨ නිලධරදයකුට
දෙපාර්තදම්න්තු ප්රධානියාදේ අයෙමතය පරිිය වර්ෂයකට අනියම් නිවාඩු ියන 21ක් ෙක්වා නිවඩු ලබාියය හැකි ය.
වර්ෂ 5ක් දහෝ ඊට වැඩි කාලයක් දනොකඩවා දසේවය කර ඇති කණිෂ්ඨ නිලධරදයකුට වවෙය සහතික මඟින්
සනාථ දකදරන අසනීප දවනුදවන් වැටුප් සහිතව ලබාගත හැකි සියු  නිවාඩු අවසන් වූ පසු ඕනෑම කක් වර්ෂයක
දී මාසයක පපරිමයකට යටත්ව අඩ වැටුප් සහිත නිවාඩු දෙපාර්තදම්න්තු ප්රධානියාදේ අයෙමතය පරිිය ලබා ියය
හැක. ඒ අනුව දමොවුන් සඳහා අදනකුත් නිලධර දශ්රේණිවල රාජය නිලධරදයකු හිමිකම් ලබන ආකාරදයන් සිය
දසේවා කාලදයන් 1හ6ක් ෙක්වා අඩ වැටුප් සහිත අසනීප නිවාඩු ලබා ගැනීදම් හිමිකමක් දනොමැත.
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6.3 වසිලක වලටුප් ලබ

ිලලරරසයකුසේ ිලවාඩු

ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 27 වගන්තිය යටදත් දමම නිලධර ගණදේ නිවාඩු ෙක්වා ඇත. වසර
02ක් දහෝ ඊට වැඩි කාලයක් අ ණ්ඩව දසේවය කර ඇති වෙනික වැටුප් ලබන නිලධරදයකුට නිසි වවෙය
සහතික මඟින් ආවරණය වන අසනීප සඳහා වර්ෂයකට ියන 14ක පපරිමයකට යටත්ව සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත
අසනීප නිවාඩු ලබා ියය හැකි ය. දමහි සඳහන් පපරිම කාලසීමාදවන් ඔේබට වවෙය සහතික මත තවදුරටත්
නිවාඩු අවෂය වූ විදටක කණිෂ්ඨ නිලධරදයකුට නිවාඩු ලබා දෙන ආකාරදයන්ම ඉකුත් වර්ෂදේ ඉතිරිව ඇති
අසනීප නිවාඩු සහ ඕනෑම වර්ෂ 02ක ඉතිරිව ඇති අසනීප නිවාඩු ඔවුන් සඳහා ෙ ලබා ියය හැකි ය.
පසුගිය මාස 12 තුළ අවම වෂදයන් ියන 250ක් දහෝ දසේවයට වාර්තා කර ඇති දමම ගණදේ නිලධරයන්ට ියන
21ක අනියම් නිවාඩුවක් වර්ෂය තුළ දී ලබාියය හැකි ය. කකී ියන 250ට වඩා අඩුවන විට කක් කක් ියන තුදන්
කාලපරිච්දේෙය දවනුදවන් දහෝ කක් දකොටසක් දවනුදවන් කක් ියනක් බැගින් ඉහත අනියම් නිවාඩු ියන 21න්
නිලධරයාට අහිමි දේ.
6.4 සෙොලිස් සලරය් වරු සහ සකොස්තාේවරු් සේ ිලවාඩු
දමම නිලධරයන්දේ නිවාඩු ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 30 වගන්තිය යටදත් සඳහන් දේ. දමම
නිලධර ගණ සඳහා සාමානය රාජය නිලධරදයකුට හිමිවන ආකාරදයන් විදේක නිවාඩු ලබාගැනීදම් හිමිකම
පැවතිය ෙ අනියම් නිවාඩු ලබාගැනීදම් හිමිකමක් දනොමැත.
දරෝහලක දන්වාසිකව ප්රතිකාර ලබා ගන්නා ඉහත ගණදේ නිලධරදයකුට, ඔහු අොළ වර්ෂය තුළ විදේක නිවාඩු
කිසිවක් ලබාදගන දනොමැති නම් කක් වර්ෂයක් තුළ සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිතව මාස 02ක් ෙක්වා නිවාඩු ලබාියය
හැකි ය. කකී වර්ෂය තුළ ඔහු විදේක නිවාඩු කිසියම් ප්රමාණයක් ලබාදගන තිබුණදහොත් කම නිවාඩු ප්රමාණය
ඔහුට හිමිවන ඉහත මාස 02ක කාල සීමාදවන් අඩු කළ යුතු දේ.
6.5 ආධුිලකසයකු සහ අායාසලායෙසයකු සඳහා ිලවාඩු
ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 32 වගන්තිය යටදත් දමම නිලධර ගණදේ නිවාඩු සම්බන්ධ විිවවිධාන
සඳහන් දේ. කනම් සිය අධයයන කාලය තුළ දීමනාවක් ලබන ආධුනිකදයකුටහ අභයාසලායෙදයකුට මාස 09ක
දසේවා කාලය සම්ර්ර්ණ කළ විට වර්ෂයකට අනියම් නිවාඩු 07ක් සහ අසනීප නිවාඩු 14ක් ලබා ියය හැකි ය. මාස
09කට අඩු අධයයන කාලයක් සහිත නිලධරදයකුට කිසිඳු වැටුප් සහිත නිවාඩුවක් ලබා ගැනීමට හිමිකම් දනොමැත.
කදමන්ම දද්ෂනවලට සහභාගී වන ආධුනිකදයකුටහ අභයාසලායෙදයකුට කකී දද්ෂන වාරය තුළ නිවාඩු ලබා
දනොියය යුතු ය.
6.6 අිලය්බ ිලලරරය්  සඳහා ිලවාඩු
ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 33 වගන්තිය යටදත් ෙැක්දවන අනියම් නිලධරයන් සඳහා වෙනික
වැටුප් ලබන නිලධරදයකුට හිමිවන අයුරින් අනියම් හා අසනීප නිවාඩු හිමිකම ලැදේ. නමුත් ඔවුන් සඳහා හියසි
අනතුුණ නිවාඩු හිමි දනොදේ. කදසේ වුවත් සිය දසේවදේ දයදී සිටීදම් ප්රතිලලයක් දලස සිදුවන හියසි අනතුරක දී
තාවකාලික දුබලතාවයකට භාජනය වන නිලධරදයකුට කම කාල පරිච්දේෙය සඳහා පපරිම මාස 06කට යටත්ව
අඩ වැටුප් නිවාඩු ලබා ියය හැකි ය.
6.7 රාජ්ය සාංස්ාාවක සසේවය සඳහා ුසාහා ිලලරරසයකුසේ ිලවාඩු
ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 34 වගන්තිදයහි දමම නිලධරයන්දේ නිවාඩු සම්බන්ධ විිවවිධාන
සඳහන් දේ. රාජය සංස්ථාවක දසේවය සඳහා මුොහළ දමකී නිලධරදයකුට කම සංස්ථාදේ දසේවය කරන
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කාලසීමාව තුළ ආයතන සංග්රහදේ විිවවිධාන යටදත් නිවාඩු ලබාගැනීමට හිමිකමක් දනොමැත. ඔහු කම
සංස්ථාදේ දසේවය කර සංස්ථාදේ නිවාඩු වයවස්ථා අනුව නිවාඩු පපයාගත යුතු අතර සංස්ථාදේ දසේවයට යාමට
දපර රාජය දසේවදේ දයදී සිටි කාලදේ පපයාගත් නිවාඩු කිසිවක් කහි දී ලබා ගැනීමට ඔහුට හිමිකමක් දනොමැත.
කදමන්ම රාජය දසේවයට දපරළා පැමිණි විට සංස්ථාදේ දයදී සිටි කාලය තුළ දී පපයාගත් නිවාඩු සඳහා ෙ කිසිඳු
හිමිකමක් ඔහුට දනොමැත.
6.8 ිධශ්රාම ගලනීස්බ්  අ ාරුව සසේවස සයොසව

ිලලරරසයකුසේ ිලවාඩු

විශ්රාම ගැනීදමන් අනතුුණව නැවත දසේවදේ දයොෙවන නිලධරදයකුට ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ
37 වගන්තිදයහි විිවවිධාන පරිිය කදසේ දසේවදේ දයොෙවන්දන් දසේවා කඩවීමක් දනොමැතිව නම් නැවත දසේවදේ
දයොෙවන ලිත් වර්ෂදේ දී නැවත දසේවදේ දයෙවීමට දපර සිටි තනතුදර් ඉතිරි නිවාඩු ඔහුට ලබා ියය හැකි අතර
ඊට පසු ලිත් වර්ෂය සඳහා තම තනතුරට අොළ නිවාඩු ලබා ියය හැකි ය. නිලධරයා දසේවා කඩවීමක් ඇතිව නැවත
දසේවදේ දයොෙවන අවස්ථාවක දී නැවත දසේවදේ දයොෙවන ලෙ කාලය සඳහා නැවත දසේවදේ දයොෙවන ලෙ ලිත්
වර්ෂදේ තනතුරට අොළ අනුපාතික නිවාඩු ලබාියය හැකි අතර ඊට පසු ලිත් වර්ෂය සඳහා ඉහත පරිිය තනතුරට
අොළ සාමානය නිවාඩු ලබා ියය හැකි ය.

7. දිවි ස ්  බලහලර ිලවාඩු
මූලික නිවාඩු වර්ගීකරණය යටදත් රාජය නිලධරයන්ට දමරට තුළ ගත කිරීම සඳහා නිවාඩු දමන්ම ියවයිදනන්
බැහැර ගත කිරීම සඳහා ෙ නිවාඩු අනුමත කළ හැකි බව අවධානයට ලක් කරන ලදී. දමදසේ ියවයිදනන් බැහැර
ගත කිරීම සඳහා අනුමත කරන නිවාඩු, දප ද්ගලික නිවාඩු දලස දහෝ නිල රාජකාරි නිවාඩු දලස අනුමත කළ
හැකි ය. නිලධරදයකුදේ දප ද්ගලික කුණු දවනුදවන් තමා විසින්ම ඉල්ු ම් කරන නිවාඩු දප ද්ගලික විදද්ෂ
නිවාඩු දලස හා අභයාසහ පාඨමාලා සඳහා රජය විසින් නිලධරදයකු විදද්ෂයකට යවන අවස්ථාවලදී අනුමත
කරන නිවාඩු රාජකාරිමය විදද්ෂ නිවාඩු දලස ෙ සැලදක්. ියවයිදනන් බැහැර ගත කරන නිවාඩුදේදී දසනසුරාො,
ඉරිො හා රාජය නිවාඩු ියන ෙ කකී නිවාඩුදේ දකොටසක් දලස සැලැදකන අතර දප ද්ගලික විදද්ෂ නිවාඩු ඉල්ු ම්
කිරීදම්දී භාවිත කළ යුතු ඉල්ු ම්ප්රය වනුදේ දපොදු 126 ආකෘති ප්රයයි. විදෂේෂදයන්ම දමම පරිච්දේෙය තුළ
රාජය නිලධරදයකු දප ද්ගලික විදද්ෂ නිවාඩු ලබා ගැනීදම් දී බලපැවැත්දවන විිවවිධාන හා ෙැනුම්වත් විය යුතු
කුණු සම්බන්ධදයන් මූලික අවධානය දයොමු කිරීමට බලාදපොදරොත්තු දේ. දමහි දී මූලික අවධානයට ගත යුතු
කුණු බැවින් දපර පරිච්දේෙවල ෙ සාකච්ඡා කළ පරිිය රාජය නිලධරදයකුට ියවයිදනන් බැහැර ගත කිරීම සඳහා
කිසිඳු අවස්ථාවක අනියම් නිවාඩු ලබා දීදම් හැකියාවක් දනොමැති බවයි.
7.1 මාණ්ඩලික සශ්රේණිස ිලලරර්  සඳහා දිවි ස ්  බලහලර ිලවාඩු
මාණ්ඩලික නිලධරයන්ට ියවයිදනන් බැහැර නිවාඩු අනුමත කිරිදම් දී සාමානය විදේක නිවාඩු විිවවිධානයන්ට
යටත්ව නිවාඩු ඉල්ු ම් කරන වසදර් සහ ඊට කලින් දෙවර්ෂදේ නිවාඩු දලස පපරිම වර්ෂ 03ක ඉතිරි විදේක
නිවාඩු ලබාියය හැකි බව විදේක නිවාඩු විිවවිධානයට යටදත් සඳහන් කර ඇත. දමම නිවාඩු සම්පුර්ණ වැටුප්
සහිත නිවාඩු දලස ලබා ියය හැකි අතර කම ප්රමාණයට අමතරව තවදුරටත් පරිවර්තිත අඩ වැටුප් නිවාඩු ෙ ලබා ියය
හැකි ය. දකදසේ දවතත් කක් වරකට දම් ආකාරදයන් ලබා ියය හැකි වර්ෂ 03ක ඉතිරි විදේක නිවාඩුවල සහ
පරිවර්තිත අඩ වැටුප් නිවාඩුවල පපරිමය මාස 06කට සීමා කර තිදේ. කනම් මාණ්ඩලික දශ්රේණිදේ නිලධරදයකුට
සිය දප ද්ගලික නිවාඩු දලස සම්පුර්ණ වැටුප් සහිතව ියවයිදනන් බැහැර ගත කළ හැකි පපරිම නිවාඩු ප්රමාණය
මාස 06කට සීමා දේ. කතකුදු වුවත් විදෂේෂ කුණු ඉියරිපත් කර ඇති විට දමම මාස 06ක සීමාව ඉක්මවා නිවාඩු
අනුමතිය ලබා දීමට රාජය පරිපාලන විෂය භාර දල්කම්දේ අනුමතිය මත සිදු කළ හැක. කදසේ මාස 06න් ඔේබට
ලබා දෙන නිවාඩු අවස්ථාදවෝචිතව අඩ වැටුප් සහිත දහෝ වැටුප් රහිත නිවාඩු දලස ලබා ියය යුතු ය. මාණ්ඩලික
දශ්රේණිදේ නිලධරයන්ට දමන් පරිවර්තිත අඩ වැටුප් නිවාඩු ෙ වැටුප් සහිත නිවාඩු දලස සිය දප ද්ගලික නිවාඩු
සඳහා භාවිත කිරීදම් වරප්රසාෙය ලබා දී ඇති බැවින් ඔවුන්ට කිසිදු අවස්ථාවක ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි
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පරිච්දේෙදේ 10 වගන්තිදේ සඳහන් ඉකුත් නිවාඩු ියවයිදනන් බැහැර ගත කිරීදම් කටයුතු සඳහා අොළ කර ගත
දනොහැක.
7.2 යටත් ිලලරරය් ට දිවි ස ්  බලහලර ගත කිරීම සඳහා ිලවාඩු
යටත් නිලධරයන්ට ියවයිදනන් බැහැර ගත කිරීම සඳහා නිවාඩු අනුමත කිරීදම් දී ඉහත මාණ්ඩලික නිලධරයන්
සඳහා අොළ කර ගත් පරිිය වර්ෂ 03ක විදේක නිවාඩු දහෝ පරිවර්තිත අඩ වැටුප් නිවාඩු අොළ කර ගත දනොහැක.
විදෂේෂ දහේතු ඉියරිපත් කර ඇති විට ඔවුන් සඳහා අොළ කර ගත හැක්දක් පවත්නා වර්ෂදේ හා ඊට කලින් වර්ෂදේ
විදේක නිවාඩු සහ නිසි වවෙය සහතික මඟින් සනාථ දකදරන අසනීප අවස්ථාවල දී ඉකුත් නිවාඩු ෙ පමණි.
7.3 කණි ්ඨ ිලලරරසයකුට දිවි ස ්  බලහලර ගත කිරීම සඳහා ිලවාඩු
කණිෂ්ඨ නිලධරයන් මාණ්ඩලික දශ්රේණිය දහෝ යටත් දශ්රේණි නිලධරයන් දමන් විදේක නිවාඩු සඳහා හිමිකම්
දනොලබන බව මුල් පරිච්දේෙවල දී සඳහන් කර ඇත. ඒ අනුව කණිෂ්ඨ නිලධරදයකුට සම්ර්ර්ණ වැටුප් සහිත
නිවාඩු දලස ියවයිදනන් බැහැර ගත කිරීම සඳහා ලබා ියය හැක්දක් පවත්නා වර්ෂදේ ඉතිරි අසනීප නිවාඩු සහ
දපර වර්ෂදේ ඉතිරි අසනීප නිවාඩු පමණි.
7.4 ිධසද්ශ ලේ ිලවාඩු අු මතියක දී ෙවති

සීමා

රාජය නිලධරදයකුට ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 23 වගන්තිය යටදත් ියවයිදනන් බැහැර නිවාඩු
අනුමත කිරීදම් දී පළමු පත්වීම් ියනදේ සිට වර්ෂ 04ක දසේවා කාලයක් සම්ර්ර්ණ කර තිබිය යුතු ය. කදසේ වුව ෙ
කම දසේවා කාලයට අඩු දසේවා කාලයක් ඇති නිලධරදයකුට වුව ෙ අසනීපයක් නිසා දහෝ ඉතා හියසි දප ද්ගලික
දහේතුවක් නිසා නිවාඩු අවෂය බවට නිවාඩු දෙන බලධරයා සෑහීමකට පත්වන්දන් නම් ියවයිදනන් බැහැර නිවාඩු
අනුමත කිරීදම් හැකියාව පවතී.
කදමන්ම දමම වගන්තිය යටදත් නිවාඩු ලබා දහෝ නැවත දසේවයට වාර්තා කළ නිලධරදයකුට කදසේ නැවත
දසේවයට වාර්තා කළ ියන සිට අවම වෂදයන් වසර 04ක දසේවා කාලයක් සම්ර්ර්ණ කරන දතක් නැවත දමම
වගන්තිය යටදත් දීර්ඝ නිවාඩුවක් අනුමත කළ දනොහැක. දීර්ඝ නිවාඩුවක් යන්දනන් අර්ථකතනය වන්දන් කක්
කක් නිලධර ගණයට ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 23 වගන්තිය යටදත් කකවර වැටුප් සහිතව සහ
අඩ වැටුප් සහිතව ලබා ගැනීමට හිමිකම ඇති පපරිම නිවාඩු ියන ගණන දේ.
7.5 දිවි ස ්  බලහලර ිලවාඩු අු මතිය ලබා ග්  ා ිලලරරසයකුසේ වගකීම
ියවයිදනන් බැහැර නිවාඩු අනුමතිය ලබා ගන්නා නිලධරදයකුට කිසිඳු විටක කකී නිවාඩුව දහෝ ඉන් දකොටස්
දමරට දී ගත කිරීදම් හැකියාවක් දනොමැත. ඒ අනුව නිලධරයා නියමිත රටට පැමිණි පසු ඒ බව ශ්රී ලංකා තත
මණ්ඩල කාර්යාලය දහෝ නිසි බලධරයා මඟින් තමන්දේ ලිිළනය දමරටට ෙැනුම් ියය යුතු ය. යම් කිසි ආකාරයක
නිවාඩු කාල සීමාවක් තුළ කකී ලිිළනය දවනස් වන්දන් නම් වහාම ඒ බව ෙ ඉහත පරිිය ෙැනුම්වත් කළ යුතු ය.
කදමන්ම ඔහු නිවාඩුිළට විදද්ෂයක දී සිටින විට සතියක් දහෝ ඊට වැඩි කාලයක් අසනීප වුවදහොත් ඒ බව තත
මණ්ඩල කාර්යාල දහෝ නිසි බලධරයා මඟින් ෙැනුම් ියය යුතු ය. ඒ ආකාරදේ කලින් බලාදපොදරොත්තු විය
දනොහැකි හියසි අවස්ථාවල දී හැර, නිවාඩු දීර්ඝ කිරීමක් සඳහා අයදුම් කරන බවට නිවාඩු අනුමත කරන
බලධරයාදේ කකෙතාව ියවයිදනන් බැහැර යාමට දපර අොළ නිලධරයා විසින් ලබා දගන ඇත්නම් මිස,
ියවයිදනන් බැහැර නිවාඩු දීර්ඝ දනොකළ යුතු ය. අසනීපයක් හැර දවනත් කුණණක් දහේතුදවන් නිවාඩු දීර්ඝ කරන
දලස ඉල්ලා සිටින විටක නිලධරයාට ියගින් ියගටම දසේවයට දනොපැමිණ සිටීමට පහසුදවන් ඉඩ ියය හැකි නම්
මිස ආයතන සංග්රහදේ XII වැනි පරිච්දේෙදේ 21 වගන්තිය යටදත් අඩ වැටුප් සහිත නිවාඩු ලබා දනොියය යුතු ය.
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නිලධරදයකුට තමා කලින් අනුමත කර ගත් නිවාඩුදවන් දකොටසක් අවලංගු කර ගැනීමට ෙ අවසර ියය හැකි ය.
ියවයිදනන් බැහැර නිවාඩුවක් ගත කර නැවත දමරටට පැමිණි නිලධරදයකු තමා පැමිණි බව දප ද්ගලිකව දපනී
සිටිමින් දහෝ ලිිළයක් මඟින් අොළ දල්කම්වරයාට ෙැනුම්ියය යුතු ය.
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