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I වන ක ොටස

පරිපොලන
01.

ොර්යය පරිපොටි සංග්රහය

හැඳින්වීම
2017 අං

01 ාරණ බසථනොහිර පළොකත් කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත් සංවර්ධන

අධි ොරි ප්රඥපප්තිය මඟින්ව බසථනොහිර පළොත් කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත්
සංවර්ධන අධි ොරි සංසථථොපනය

ර ඇත.

01.1 අරමුණු

1.1.1

කමම සංග්රහකයහි අරමුණ බසථනොහිර පළොකත් කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත්
සංවර්ධන අධි ොරිකේ සොමොනය පරිපොලන ොර්ය පරිපොටිය ==තිබීමයි.

1.1.2

කමහි ාැක්කවන ොර්ය පරිපොටි නියමයන්ව බසථනොහිර පොළොකත් කතොරතුරු තොක්ෂණ
සේපත් සංවර්ධන අධි ොරිය සියලු කසථව යන්වට අාොල වනු ඇත.

1.1.3

බසථනොහිර පළොත් සභොව ශ්සින්ව අාොල රගනු ලබන මධයම රජකේ ක්රකඛ සහ
බසථනොහිර පළොත් සභොව ශ්සින්ව වරින්ව වර නිකුත් රනු ලබන ක්රකඛ සහ
උපකාසථ පත්රි ො බසථනොහිර පළොකත් කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත් සංවර්ධන
අධි ොරිය පරිපොලන ටයුතු සාහො අාොල කේ.

1.1.4

ශ්රී ලං ො රජය ශ්සින්ව පනවො ඇති 1954 අං 64 ාරණ සොප්හ හො ොර්යොල කසථව
පනත සහ ඉන්වපසු පනවනු ලැබ ඇති සංකශෝධනයන්වට අයත් ප්රතිපොාන අවශය
පමණට බසථනොහිර පළොකත් කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත් සංවර්ධන අධි ොරිය
කසථව මණ්ඩලය කවතා අාොල කේ.

1.1.5

කමම පරිපොටිකේ සාහන්ව කනොවන යේ ොර්යයන්ව පරිපොලනමය ොර්යයන්ව සාහො
කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත් සංවර්ධන අධි ොරිය බසථනොහිර පළොත් ොර්යය
සංග්රහය ආයතන සංග්රහය අවශය ප්රමොණයට අාොල ර ගත යුතුය.
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01.2 නිර්වකනයන්ව
පහත සාහන්ව නිර්වකනයන්ව කමම
1.2.1

1.2.2

ොර්ය සංග්රහයට අාොල කේ.

ආණ්ඩු ොරවරයො යනුකවන්ව අාහසථ
ආණ්ඩු ොරවරයො කේ.

රනු ලබන්වකන්ව බසථනොහිර පළොකත්

අමොතයොංශය යනුකවන්ව අාහසථ රනු ලබන්වකන්ව බසථනොහිර පළොකත් කතොරතුරු
තොක්ෂණ සේපත් සංවර්ධන අධි ොරිය අයත් වන අමොතයොංශය යි.

1.2.3

අමොතයවරයො යනුකවන්ව සාහන්ව රනු ලබන්වකන්ව බසථනොහිර පළොකත් කතොරතුරු
තොක්ෂණ සේපත් සංවර්ධන අධි ොරිකේ ශ්ෂය භොරව සිටින අමොතයවරයොය.

1.24

සභොපති යනු බසථනොහිර පළොකත් පළොත් සභොකවහි කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත්
සංවර්ධන අධි ොරිකේ සභොපති වරයොය ය.

1.2.5

අධයක්ෂ යනු බසථනොහිර පළොකත් පළොත් සභොකේ කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත්
සංවර්ධන අධි ොරිකේ අධයක්ෂ කලස පත් රනු ලැබ සිටින ප්රධොන ශ්ධොය
නිළධොරියොය.

1.2.6

ශ්ධොය නිළධොරියො යනු ළමනො රණ කසථවො ක්රකඛ
අනුව JM, MM සහ HM ොණ්ඩවලට අයත් නිලධොරීන්වය.

2006 අං

30ට

1.2.7

මොණ්ඩලි නිලධොරියො යනු ළමනො රණ කසථවො ක්රකඛ
අනුව MMසහ HM ොණ්ඩවලට අයත් නිලධොරීන්වය.

2006 අං

30ට

1.2.8

ද්ශ්තියන කථණියටයට අයත් නිලධොරියො යනු
ළමනො රණ කසථවො
කාපොර්තකේන්වතු ක්රකඛ 2006 අං 30ට අනුව MA ොණ්ඩවලට අයත්
නිලධොරීන්වය.

1.2.9

සුළු කසථව යන්ව යනු ළමනො රණ කසථවො ක්රකඛ
PL 1,2,3 ොණ්ඩවලට අයත් කසථව යන්ව ය.

1.2.10

පත්ීේ බලධොරියොවශ්නය බලධොරියො යනු

1.2.11

අභියොකනො බලධොරියො යනු කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත් සංවර්ධන අධි ොරිය
ශ්ෂය භොර අමොතයොංශ කඛ ේ කේ.

1.2.12

ප්රතිඅභියොකනො බලධොරියො යනු බසථනොහිර පළොත් ආණ්ඩු ොරවරයො කේ.

1.2.13

ළමනො රණ මණ්ඩලකේ කඛ ේ යනු කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත්
සංවර්ධන අධි ොරිය අධයක්ෂකේ.

3

2006 අං

30ට අනුව

ළමනො රණ මණ්ඩලය යයි.

02.

වැඩ

රන දින හො පැය ගණන

2.1

සදුාො සිට සිකුරොාො ාක්වො සෑම දින ම කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත් සංවර්ධන
අධි ොරිය ොර්යොලය සහ උප ොර්යොල ශ්වීතව තැකබනු ඇත.

2.2

අධි ොරිකේ සොමොනය ොර්යොල කේලොව වැඩ
පසථවරු 4.15 ාක්වො කේ.

2.3

සියළුම ොර්යොල කසනසුරොාො, ඉරිාො හො කපෝය දිනවල සහ රජය ශ්සින්ව ශ්කශථෂ
කවළා නිවොඩු දින කලස පනවනු ලබන කහෝ ළමනො රණ මණ්ඩලය ශ්සින්ව
ශ්කශථෂ නිවොඩු දින කලස න්රණය රනු ලබන දිනයන්වහි වසො තබනු ඇත.

2.4

සෑම කසථව යකුකේම දිවො ආහොර ශ්කේ ය පැය භොගයක් පමණියට. කමය මධයහන
12.00 සිට පසථවරු 1.30 ාක්වො ොලය ඇතුලත ලබොගත හැ . අධයක්ෂ නිකයෝග
වලට යටත්ව එක් එක් කසථව යොට නියමිත ොලය න්රණය රනු ඇත.
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රන දිනයන්ව හි කපරවරු 8.30 සිට

පැමිණිම

03.

3.1

අධි ොරිය, සියලුම කසථව යන්ව තමො පැමිණියට කේලොව සහ පිටත්වන කේලොව, කේලො
සටහන්ව යන්වරකේ සහ පැමිණීකේ කඛ ණකේ සටහන්ව ළ යුතුය.

3.2

සුළු කසථව යන්ව හැර අනිකුත් සියළුම කසථව යන්ව පැමිණියටය යුතු හො පිටශ්ය යුතු
කේලොව පිළිකවලින්ව කප.ව. 8.30 සහ පසථවරු 4.15 ශ්යයුතුය.

3.3

සුළු කසථව යන්ව පැමිණියටය යුතු සහ පිටශ්ය යුතු කේලොව පිළිකවලින්ව කපරවරු 8.00
සහ පසථවරු 4.45 ශ්යයුතුය.

3.4

සුළු කසථව යින්ව කප.ව.8.00ට පසුව පැමිණීම සහ අකනකුත් කසථව යින්ව
කප.ව.8.30ට පසුව පැමිණීම ප්රමොා ී පැමිණීමක් කලස සල නු ලැකේ. අාොල
ොලය පසථවරුකවන්ව ආවරණය ල හැකිය.නියමිත කේලොකවන්ව ශ්නොඩි 30 ට
පසුව පැමිණියටයකහොත් දින ½ ක් නිවොඩු, එකසථ නැතකහොත් ක ටි නිවොඩුවක් කලස
සැලකිය යුතුය.
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04.

බඳවො ගැනීකේ පරිපොටිය

4.1

සියළුම තනතුරු ව කථණියට වලට බාවො ගැනීම එව ට පවත්නො අධි ොරිකේ බාවො
ගැනීකේ පරිපොටියට අනුකූල ශ්යයුතුය.

4.2

සියළුම තනතුරු ව කථණියට වලට බාවො ගැනීම සහ උසසථ කිරීම සාහො පරිපොටි හො
සංක්ිප්ත රැකියො ශ්සථතර ළමනො රණ මණ්ඩලකේ නිර්කද්ශය මත අධි ොරිය
ශ්සින්ව ස සථ ර ආණ්ඩු ොර වරයො අනුමත රයි.
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05.

බඳවො ගැනීේ හො සථිර කිරීේ

5.1

අනුමත රනු ලැබූ ොර්ය මණ්ඩල තනතුරු වලට පමණක් පත්ීේ ල යුතුය.
පවත්නො ොර්ය මණ්ඩලයව කථණියටය වැඩිකිරිමට කහෝ නව තනතුරක් ඇති කිරිමට
ප්රථම අධි ොරිකේ අනුමත ොර්ය මණ්ඩල (කසථව සං යොව) සංකශෝධනය ර ගත
යුතුය.

5.2

පත් රනු ලැබූ හද්ගලයකු හට කවනත් රුණු වලට අමතරව පහත සාහන්ව
රුණුා ඇතුලත් පත්ීකේ ලිපියක් නිකුත් ලයුතුය.
තනතුර
පත් රනු ලබන දිනය
වැටුප් පරිමොණය
පත්කිරිකේ ක ොන්වකද්සි

5.3

සෑම පත්ීමක්ම තුන්ව අවුරුදු පරිවොස ොලය ට යටත් ශ්යයුතුය. ාැනටමත්
කසථවකේ නියුතු සථිර කසථව යන්ව හට යේ පත්ීමක් ව වැඩබැලීකේ
තනතුරක්,පරීක්ෂණ ොලය ට යටත්ව ලබොදිය හැ .

5.4

රොජය කසථවකේ නියුක්ත කහෝ පළොත් රොජය කසථවකේ නියුක්ත කහෝ සංසථථො කසථවකේ
නියුක්ත අකයකු අධි ොරිකේ කසථවයට ද්ශ්න්යනය ළයුත්කත් අධි ොරිකේ ප්රඥපප්තිය
අනුව හො අාොල රොජය කහෝ පළොත් රොජය කසථවකේ කරුලලොසි වලට අනුකූලවය.

5.5

අධි ොරිකේ යේ හරප්පොඩු තනතුර ට වැඩබැලීකේ පානම මත ක කනකු පත්
රනු ලැබිය යුත්කත් එක් වර්ෂය ට කනොවැඩි ොලයක් සාහොය.

5.6

පත්ීේ ලිපිකේ ක ොන්වකද්සි සේපූර්ණ කිරීමට අකපොකහොසත් වුවකහොත් අධි ොරිකේ
ළමනො රණ මණ්ඩලයට, ඕනෑම කසථව කයකුකේ පරිවොස ොලයව පරික්ෂණ
ොලය දීර්ඝ කිරිමට හිමි මක් ඇත.

5.7

පරිවොස ොලයව පරික්ෂණ ොලය දීර්ඝ කිරිම දී කසථව යො නියමිත ොලය තුල
සුදුසු ේ ලැබීමට කනොහැකි කේ ඔහුට පොලනය ල කනොහැකි කහථතුවක් වන
අවසථථොව දී, වැටුප් වර්ධ ය අත්හිටුීමක් කිරිමක් සිදු කනොක කර්.

5.8

පරිවොස ව පරීක්ෂණ ොලය තුලදී කිසිම කහථතුවක් ාක්වො කසථව යකුකේ පත්ීම
අවසන්ව කිරිමට බසථනොහිර පළොත් කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත් සංවර්ධන අධි ොරිය
ළමනො රණ මණ්ඩලයට බලය තිකේ.

5.9

පරිවොස ව පරික්ෂණ
ොලයට යටත්ව පත්
සේබන්වධකයන්වම ආසන්වන ප්රධොනියො ශ්සින්ව වොර්ි
කවත ඉදිරිපත් ළ යුතුය.
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ර ඇති සෑම කසථව යකු
ඇගැයුේ වොර්තොවක් අධයක්ෂ

5.10

පරිවොස ව පරික්ෂණ ොලය අවසොනකේ දී අාොල පරිදි ඇගැයුේ වොර්තො සල ො
බැලීකමන්ව පසු කසථව යොකේ කසථවය සථිර කිරිම සභොපතිව අධයක්ෂ ශ්සින්ව
ළයුතුය. යේ අයකුකේ පරිවොසවපරික්ෂණ ොලය දීර්ඝ රන්වකන්ව නේ කහෝ
කසථවය අවසන්ව රන්වකන්ව නේ කහෝ ළමනො රණ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් ර
න්රණයක් ගත යුතුය.

5.11

ක කසථ කවතත් කසථව යො පරිවොස ොලය තුල ඔහුකේ ක්රියො ලොපය තුලින්ව ාක්නට
ඇත්නේ, එවැනි දුර්වල ේ මගහරවො ගැනිමට ඔහුට පහසු ේ සැලසිය යුතු අතර,
ඒපිළිබාව ඔහුට ලිඛිතව ාන්වවො එය ලැබුණු බවට සටහනක් ලබොගත යුතුය.

5.12

පරිවොස ව පරික්ෂණ
පරිවොස ව පරික්ෂණ
අනිකුත් සියලුම ක
ඔහුටවඇයට නිකුත්

5.13

සෑම කසථව යකුම අධි ොරිය ශ්සින්ව ලින්ව ලට න්රණය රනු ලැබීමට යටත්ව
කසථව අර්ථසොධ අරමුාල සාහො තම වැටුකපන්ව 8% ක් ාොය ශ්යයුතු අතර
අධි ොරිය ශ්සින්ව 12% ක් ාොය වනු ඇත.

5.14

කසථවො නියුක්ති යන්වකේ භොර ොර අරමුාල සාහො අධි ොරිය ශ්සින්ව සෑම
කසථව යකුකේම වැටුකපන්ව 3% ට සමොන මුාලකින්ව ාොය වනු ඇත.

5.15

අධි ොරිය ශ්සින්ව මුාඛ පරිහරණය කිරිකේ ොර්යයන්වහි කයකාන හො ව කහෝ කවනත්
ළමණො ොරිත්වය නියම රනු ලබන පරිදි මුාලින්ව ඇප තැන්වපත් තිබිය යුතුය.

5.16

යේ සථිර පත්ශ්මක් ලත් සෑම කසථව යකුම පත්ශ්කේ දින සිට කතමසක් ඉකුත් ීමට
කපර ශ්ධිමත්වවායපරික්ෂණය ට ඉදිරිපත් ශ්ය යුතු අතර යහපත් කසෞ ය
තත්ත්වකයන්ව සිටින බවටත්, දිවයින තුල කසථවය ළ හැකි බවට සනොථ ල යුතුය.

ොලය අවසොනකේදී කසථව යොකේ පත්ීම අවසන්ව කිරිම කහෝ
ොලය දීර්ඝ කිරිමක් සිදු ර කනොමැති නේ හො පත්ීමට අාොල
ොන්වකද්සි සහරො ඇත්නේ පත්ීම සථිර කිරිකේ ලිපියක්
ළයුතුය.
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06. අධි ොරිය ක්රියොත්ම

6.1

රන වයොපීන්න්ව සාහො බාවො ගැනීේ සහ
වැටුප් කගශ්ේ

බසථනොහිර පළොත් කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත් සංවර්ධන අධි ොරිය ශ්සින්ව සිදු
ක කරන ආාොයේ ලබන වයොපීති සාහො වයොපීතිකයන්ව දීමනො නියම කිරිම හො
කගශ්කේ පානම මත එම වයොපීතිය සාහො අවශය ොර්ය මණ්ඩලය කයොාවො ගැනීම
ළමනො රණ මණ්ඩලකේ අනුමැතිය මත සිදු ල හැකිය.
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07.

සථථොන මොරුකිරිේ

7.1

අධි ොරිකේ සියලු කසථව යින්ව එක් කසථවො සථථොනය සිට තවත් කසථවො සථථොනය ට
හොවකහෝ අභයන්වතර මොරුකිරිේ වලට යටත් වනු ලැකේ.

7.2

කසථවො අවශයතොවයන්ව මත සහ ශ්නයොනුකූල කහථූනන්ව මත සෑම කසථව කයක්ම මොරු
කිරීේ වලට යටත් වනු ඇත.

7.3

සියලුම මොරුීේ අධයක්ෂ කේ අනුමැතියට යටත්ව සිදුශ්ය යුතුය.

7.4

මොරුකිරිේ සේබන්වධකයන්ව වන අභියොකනො පිළිබා අවසොන න්රණය
මණ්ඩලය සතු කේ.
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ළමනො රණ

08.
8.1

කසථවය අවසන්ව කිරිම ව ශ්ොම ගැනීම
8.1.1

සියලුම සථිර කසථව යින්වකේ වව ඛපිත ශ්ොම ගැන්වශ්කේ වයස අවුරුදු
55ක් වන අතර. කිසියේ නිලධොරිකයකු වයස අවුරුදු 55 ඉක්මවො කසථවකේ
කයදීමට අාහසථ
රන්වනකන්ව නේ කසථවො දීර්ඝ කිරිකේ ඉඛලීමක්
කනොමැතිව අනිවොර්ය ශ්ොම ගැන්වීකේ වයස වන අවුරුදු 60 ාක්වො
කසථවකේ රැදී සිටිය හැ .

8.1.2

අවුරුදු 55 සිට 60 අතර ොලපරිච්කේාය තුල නිලධොරියොකේ අභිමතය
පරිදි පත්ීේ බලධරයො කවත මොස 03 හර්ව ාැනුේදීමක් කිරීකමන්ව
අනතුරුව ශ්ොම යො හැකිය.

8.1.3.

තවදුරටත් කසථවය කිරිම කනොහැකි යැයි වවාය මණ්ඩලයකින්ව න්රණය
රනු ලැබූ කසථව යකුකේකසථවය අවසන්ව ල යුතුය.

8.1.4

ශ්ධිමත් ශ්නය පරික්ෂණයකින්ව පසු ඊට අාොල ටයුතු සේබන්වධකයන්ව
කසථව යකුකේ කසථවය අවසන්ව කිරීමට ළමනො රණ මණ්ඩලයට
හැකිය.

8.1.5

වකරකුකේ කහෝ ශ්නය නිකයෝගයට මත කසථවය අවසන්ව රන ලා
කසථව කයකු මොස 03ක් ඇතුලත අමොතයොංශ කඛ ේ කවත අභියොකනොවක්
ඉදිරිපත් ල හැකිය.

8.1.6

8.2

කසථවය අවසන්ව කිරීම / විශ්රොම ගැනීම.

අමොතයොංශ කඛ ේකේ මොස 06 ක් ඇතුලත ඉදිරිපත්
රන ලා
අභියොකනොවක් සේබන්වධකයන්ව අතීප්තියට පත්වන පොර්ශවයපළොත්
ආණ්ඩු ොරවරයො කවත අභියොකනොවක් ඉදිරිපත් ල හැකිය.

ඉඛලො අසථීම
8.2.1

ලිඛිතව ලිත් මොසයක් ඛදීකමන්ව පසු කහෝ ඒ කවනුවට ලිත් මොසය
වැටුප ආපසු කගීකමන්ව පසු කසථව යකුට ඉඛලො අසථීමට ඉඩදිමට
පත්ීේ බලධොරියොට හැකිය.

8.2.2

ඉඛලො අසථීම පිළිගැනීම හො වකහෝ ප්රතික්කෂථප කිරිම ලිඛිතව කසථව යොට
ාැන්වශ්ය යුතුය.

8.2.3

ඉඛලො අසථවු කසථවකයකු නැවත කසථවය ලබොගැනිම සාහො රනු ලබන
අභියොකනොව සළ ො බලො නැවත කසථවකේ පිහිටුශ්කේ බලය
ළමනො රණ මණ්ඩලය සතුකේ.
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8.3

තනතුර හැර යොම
8.3.1

කිසියේ කසථව කයකු හර්ව අනුමැතියකින්ව කහෝ ාැනුේ දීමකින්ව කතොරව
දින කා ක් අ ණ්ඩව කසථවයට වොර්තො කනො ළ කහොත් කසථවයට වොර්තො
කනො ල දින සිට තනතුර හැරගියො කසථ සල නු ලබයි.

8.3.2

අධයක්ෂ ශ්සින්ව තනතුර හැර ගිය බව ාන්වවො ලිපියක් අාොල එම
කසථව යොට ලියොපදිංචි තැපෑකලන්ව යැශ්ය යුතුය.

8.3.3

කසථවය අතහැර යොකේ දින සිට මොස 03ක් ඇතුලත අභියොකනයක්
ළමනො රණ මණ්ඩලය කවත ඉදිරිපත් කිරීමට එම කසථව යොට හැකිය.

8.3.4

ළමනො රණ මණ්ඩලකේ න්රණකයන්ව අතීප්තියට පත් කසථව කයකු
එකී න්රණය ලා ලිපිකේ දින සිට මොස 02ක් ඇතුලත අමොතයොංශ කඛ ේ
කවත ා අමොතයොංශ කඛ ේකේ න්රණකයන්ව අතීප්තියට පත් අවසථථොව දී
එකී න්රණය ලා ලිපිය දින සිට මොස 03 ක් ඇතුලත පළොත්
ආණ්ඩු ොරවරයො කවතා අභියොකනොඉදිරිපත් ල හැකිය.
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09.

කයෙෂ්ඨථාවොවය

9.1

කිසියේ තනතුර ව කථණියටය කජයෂථඨත්වය එම තනතුකර් ව කථණියටකේ වැඩ
භොරගත් දිනය අනුව න්රණය කේ.

9.2

කිසියේ තනතුර ව කථණියටය
අවසථථොවන්වහිදී පමණකි.

කජයෂථඨත්වය කවනසථ

9.2.1

පරිවොස

රනු ලැබූ ශ්ට

9.2.2

ශ්නයොනුකූල ාඩුවමක් කලස කජයෂථඨතොවය
නිකයෝගයක් රනු ලැබූ අවසථථොව දී

9.2.3

නියමිත අවසථථොකේදී

ොලය දීර්ඝ

ොර්යක්ෂමතො

ළ හැක්කක් පහත සාහන්ව

පහත

ාැමීම

ඩඉමක් සමත්ීමට කනොහැකි

සාහො
ශ්ට

9.3

එ ම තනතුර ව කථණියටය සාහො කසථව යන්ව එක් අයකුට වඩො එ ම දින දී බාවො
ගනු ලැබූ ශ්ට කජයෂථඨත්වය තිරණය රනු ලබන්වකන්ව බාවො ගැනීකේ සේමු
පරීක්ෂණකයන්ව කහෝ ශ්භොගකයන්ව ලබොගත්වැඩි ලකුණු අනුපිළිකවල පානේ
රකගනය.

9.4

සම ලකුණු ලබො ගත් අවසථථොව
න්රණය රනු ඇත.
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කයයෂථඨත්වය අ ොරොධි අනුපිළිකවල මත

වැටුප්

10.
10.1

අාොල කථණියටයට ව තනතුරට අනුමත
වැටුප් කගශ්ය යුතුය.

රනු ලැබූ වැටුප් පරිමොණයට අනුව

10.2

වැටුප් සංකශෝධනය රනු ලබන අවසථථොව දී එය කවනත් අයුරකින්ව සාහන්ව
ර කනොමැත්කත් නේ නියම රනු ලැබූ දින සිට ක්රියොත්ම කේ.

10.3

නිවොඩු කනොලබො කසථවයට කනොපැමිණියට දින සාහො වැටුප් කනොකගශ්ය යුතුය.

10.4

වැඩ තහනේ රනු ලැබූ කසථව යකුකේ වැටුප් කගීම ආයතන සංග්රහයට
අනුව සිදු ශ්ය යුතුය.

10.5

තනතුර හැර යොම පිළිබා ලිපියක් නිකුත් රනු ලැබූ කසථව යකුට එකසථ
තනතුර හැරගිය දින සිට වැටුප් හිමි කනොකේ.

10.6

මොසය පළමුවන දින හැර කවනත් දිනය පත්ීමක් ලත් කසථව යකුට කහෝ
මස ක ොටසක් වැටුප් රහිත නිවොඩු පිට සිටි කසථව යකුට වැටුප් කගශ්ය
යුත්කත් එම මොසය තුල වැඩ ළ දිනවලට (එම ක ොටස අතුලත් නිවොඩු දිනා
සමග) අනුපොති වය.

10.7

කසථව යකුකේ වැටුප, මොසය පළමුවන දින හැර කවනත් දිනය දී කවනසථ
රන්වකන්ව නේ, එම මොසය සාහො වැටුප් ගණන්ව බැලීකේදී මොසකේ එක් එක්
කසථවය රන ලා ොලයට අනුපොති ව ගණන්ව බැලිය යුතුය.

10.9

මුඛ පත්ීකේදී වැටුප් කගීම.
10.9.1

කසථව යකු මුඛ පත්ීකේදී, තනතුරට අාොල කථණියටය වැටුප්
පරිමොණකයහි ආරේභ වැටුප මත තැබිය යුතුය. පහත
සාහන්ව අවසථථොවන්වහිදී පමණක් ළමනො රණ මණ්ඩල
අනුමැතිය මත සුදුසු කථණියටය කහෝ කවනත් වැටුප් පියවරක්
මත තැබිය හැකිය.

10.9.1.1

බාවො ගැනීකේ ාැන්වීකේහි කේ සාහො ප්රතිපොාන සලසො
ඇතිශ්ට අයදුේ රුකේ සුදුසු ේ හො පලහරුද්ා කාන ලා
නිර්කද්ශ පරිදි අධියොරිය ශ්සින්ව අයඳුේ රු කවත පත් ීේ
දීකේදී පිහිට ශ්ය යුතු කථණියටය හො වැටුප් තලය පිළිබඳව
න්රණය ළ යුතුය.

10.9.1.3

වැටුප් තලය නියම ර ගැනීම ශ්වීත සො ච්යොවකින්ව සිදු
රගත යුතුයැයි ාැන්වීකේ සාහන්ව වන ශ්ට වැටුප් පිළිබාව
එ ගත්වය ට පැමිණ සේමු
පරීක්ෂණ මණ්ඩලකේ
නිර්කද්ශය
ළමනො රණ මණ්ඩලකේ අනුමැතිය සාහො
ඉදිරිපත් ල යුතුය.
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10.10

10.11

වැටුප් පරිමොණය ප්රතිකශෝධනය කිරිකේදී කගවන වැටුප
10.10.1

වැටුප් පරිමොණයක් ප්රතිකශෝධනය ර ඇතිශ්ට කසථව යොකේ
වැටුප් ප්රතිකශෝධිත වැටුප් පරිමොණයට පරිවර්තනය කිරීම,
එය ක්රියොත්ම වන දින සිට ශ්ය යුතුය.

10.10.2

වැටුප් ප්රතිකශෝධනකේදී කසථව යො ශ්සින්ව ලබොගත් වැටුප, නව
වැටුප් පරිමොනකයහි වැටුප් වර්ධ
පියවරවඛ අතකර්
ගැකන්වනේ, නව වැටුප් පරිමොනකේ ඊලග ඉහළ වැටුප්
පියවකර් තබනු ඇත.

10.10.3

වැටුප් ප්රතිකශෝධනය කිරිකමන්ව පසු කසථව යො ශ්සින්ව අවසන්ව
වරට ලබොගත් වැටුප නව වැටුප් පරිමොණකේ වැටුප්
පියවර ට අනුරූප කේ නේ,ඔහු ආසන්වන ඊළග ඉහළ වැටුප්
පියවකර් තැබිය යුතුය.

10.10.4

ප්රතිකශෝධනය කිරිකේදී කසථව යකු අවසොන වශකයන්ව ලැබූ
වැටුප නව වැටුප් පරිමොනකේ ආරේභ වැටුපට අඩුනේ ඔහු
නව වැටුප් පරිමොනකේ ආරේභ වැටුකපහි තබනු ඇත.

වැඩ තහනේ කිරිකේදී කගවන වැටුප
10.11.1

උසොශ්යක් මගින්ව රිමොන්ව් භොරකේ තබනු ලැබීකේ
කහථතුකවන්ව වැඩ තහනේ රනු ලැබූ කසථව යකුට එකසථ
වැඩ තහනේ රනු ලැබූ දින සිට කිසිදු පොරිමි යක්
ලැබීමට හිමි ේ නැත.

10.11.2

ආයතනයට පොඩුවක් වන අන්වාකේ ටයුත්තක්, කද්පල
වලින්ව අනිසි ප්රකයෝජන ගැනීමක්, වංකො කිරිමක්, කද්පළ
පිළිබා ලියකියශ්ලි වලට කහොර අත්සන්ව තැබීමක්, වයොජ
කඛ ණ ස සථ කිරිමක් කහෝ ඒ හො සමොන අයුතු ක්රියොවන්ව
කහෝ අඛලසථ ගැනීමක් නැතකහොත් කවනත් කිසියේ
උප්රමයකින්ව නීතිශ්කරෝධි ලොභ ලබො ගැනීමක් කහෝ
කිසියේ සොපරොධී වරා ට එකරහිව අධි ොරණයක්
ඉදිරිකේ කකෝානො ලබො ඇති නිලධොරිකයකුකේ වැඩ
තහනේ රනු ලැබූ ශ්ට එකසථ වැඩ තහනේ රන ලා දින
සිට ඔහුට කිසිම පොරිමි යක් කනොකගශ්ය යුතුය.

10.11.3

වැඩ තහනේ රන ලා කසථව කයකුට ශ්රුද්ධව ක කරන
ශ්නය පරික්ෂණයක් මොස තුනක් තුලදී අවසන්ව
කනොවුවකහොත්, කසථව යොකේ වැටුකපන්ව භොගය ට
කනොවැඩි මුාලක් ඔහුට කගශ්මට බලය දීමට අධි ොරියට
හළුවන. එකහත් එම කගීම ආරේභ
ළ යුත්කත්
කසථව යොකේ වැඩ තහනේ රනු ලැබූාො සිට මොස 3
ොලයකුත්, කසථව යො මුඛ
යේකහථතුවක් නිසො
කසථව යොකේඉඛලීම පිට ශ්නය පරික්ෂණය ඛ ාමනු
ලැබුවකහොත් එකසථ ඛ ාැමූ ොල පරිච්කේායක් ඉකුත්
පසු එළකෙන දින
සිටය. කමවැනි කගීමක් එම
දිනකයන්ව කපර ොලය සාහො කනො ළ යුතුය.

10.11.4

ඉහත ාක්වො ඇති 10.11.1 සහ වකහෝ 10.11.2 ට ඇතුලත්
කනොවන
රුණ ට වැඩ තහනේ
රනු ලැබූ
කසථව යන්වට, වැඩ තහනේ ල දින සිට තමොට හිමි
වැටුකපන්ව භොගයක් ලබො ගැනීමට ඉඛලීමක් ල හැ .
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10.11.4.1

ළමනො රණ
මණ්ඩලය
ශ්සින්වඑම
සිද්ධිකේ ශ්කශථෂ රුණු සැලකිඛලට කගන
වැටුකපන්ව
භොගය ට
වඩො
වැඩි
අනුපොතයක්කගීමට නිකයෝග ල හැ .

10.11.5

වැඩ තහනේ ර ඇති කසථව යකු තමොට ශ්රුද්ධව නගො
ඇති කකෝානො වලට වගඋත්තර සැපයීම සාහො ඉඩදී ඇති
ොලය තුලදී වගඋත්තර සැපයීමට අකපොකහොසත්
වුවකහොත් කහෝ නියමිත දිනකේදී පරීක්ෂණයට කපනී
සිටීමට අකපොකහොසත් වුවකහොත් ඉහත 10.11.3 කහෝ
10.11.4 යටකත් ඔහුට අනුමත ර ඇති වැටුප් ප්රමොණය
කගීම, ඔහු එකී කකෝානො වලට පිළිතුරු සපයන කතක්
කහෝ පරික්ෂණයට කපනී සිටින කතක් කහෝ නැවැත්ශ්මට
ළමනො රණ මණ්ඩලය ක්රියො ලයුතුය.

10.11.6

වැඩ තහනේ ර ඇති කසථව යොට ශ්රුද්ධව ක කරන
පරික්ෂණකේ ප්රතිලලයක් වශකයන්ව ඔහු කසථවකයන්ව පහ
රනු ලැබුවකහොත් කනොකගවන ලද කිසිම වැටුපක් ඔහුට
හිමි ේ කනොශ්ය යුතුය.

10.11.7

පරික්ෂණකේ ප්රතිලලයක් වශකයන්ව නියම රනු ලබන
ාඩුවේ කසථවකයන්ව පහ කිරිමට වඩො අඩු තත්ත්වකේ
ාඩුවමක් නේ කනොකගවන ලා වැටුප් ප්රමොණය කහෝ ඉන්ව
ක ොටසක් කහෝ කගශ්ම ගැන ාඩුවම නිකයෝග රන ශ්නය
බලධරයො ශ්සින්ව න්රණය ක ොට එම න්රණයා
නිකයෝගකයහි සාහන්ව ළ යුතුය.

10.11.8

කසථව යොට ශ්රුද්ධව ඇති කකෝානො වලින්ව එම කසථව යො
නිර්කාෝි බව පරික්ෂණකේදී තිරණය වුවකහොත් රඳවො
ගන්වනො ලා සියලු වැටුප් ඔහුට කගශ්ය යුතුය.

10.11.9

ඉහත 10.11හි සාහන්ව නීති තොව ොලි කහෝ අනියේ
කසථව යන්වට අාොල කනොකේ. එබදු කසථව යකුට ශ්රුද්ධව
නගො ඇති කකෝානො, ඔහු පත්ීමක් ාරමින්ව සිටි අවසථථොව
නේ වැඩ තහනේ රනු ලැබිමට තරේ කේයැයි පත්
කිරිකේ බලධොරියො අාහසථ රකතොත්, එශ්ට ළයුත්කත්
වැඩ තහනේ කිරිම කනොව කසථවකේ නියුක්ත කිරිකේ
ක ොන්වකද්සි වලට අනුව කසථවය අවසන්ව අවසන්ව ළ
යුතුය. පරික්ෂණය අවසන්ව
පසු ඔහු නැවත කසථවයට
බාවො ගැනීම යුක්ති සහගත බවක් කපනී යන්වකන්ව නේ ඔහු
නැවත කසථවයට බාවො ගත හැකිය.
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10.12.

මියගිය කසථව යකුකේ වැටුප
10.12.1

10.13

මිය ගිය කසථව යකුට හිමි වැටුප් සහ දීමනො ඔහුකේ
වැන්වාඹුවවට කහෝ කිට්ටටුම ඥොතීයොට, ඔහුකේ බූාලය
පොලනය රනු ලබන්වකන්ව නේ බුාලය පොලනය රන
අයට ා කගශ්ය යුතුය. එම කසථව යො මිය යන අවසථථොකේ
වැටුප් රහිත නිවොඩු පිට කනොසිටිකේ නේ මියගිය මොසකයහි
අවසොන දිනය ාක්වො කසථවය ළො කසථ සල ො වැටුප් හො
දීමනො කගශ්ය යුතුය.

උසසථීකේදී හිමි වැටුප
10.13.1

උසසථීම දී තමොව උසසථ රනු ලැබූ තනතුරට හිමි වැටුප එම
උසසථීම ක්රියොත්ම වන දින සිට කගවනු ඇත.

10.13.2

කසථව යකුකේ අනොගත වැටුප් වර්ධ
ක්රියොත්ම වන දිනයයි.

10.13.3

කසථව යකු උසසථීමක් ලබන අවසථථකේදී තමොකේ වැටුප්
පරිමොණකයහි උපරිමකේ සිටින්වකන්ව නේ ඔහුකේ වැටුප සැ සීම
සේබන්වධකයන්ව එව ට බලපවත්නො රොජය පරිපොලන ක්රකඛ
අාොල ර ගත යුතුය.

10.13.4

කසථව කයකු උසසථීම ලැබූ තනතුකර් වැටුප වැටුප් වර්ධ සහිත
වැටුප් ්රමයක් කේනේ පහත ාක්වො ඇති නියමයන්ව අනුව ඔහුකේ
වැටුප එක් වැටුප් පරිමොණයකින්ව අකනක් වැටුප් පරිමොණයට
පරිවර්තනය ලයුතුය.

දිනය වන්වකන්ව උසසථීම

10.13.4.1

උසසථ කිරිකේදී කසථව යකු අවසොන වශකයන්ව
ලැබූ වැටුප ඔහු පහළ තනතුකර් අවසොන වැටුප්
වර්ධ දිනට පසුව කසථවය ල ොලය සාහො
අනුපොති ව ගණන්ව බලන ලා ඉපැයූ වැටුප්
වර්ධ කේ ණ්ඩය සමග ගත් ශ්ට නව වැටුප්
පරිමොණකේ වැටුප් පියවරවඛ අතර ගැකන්ව නේ
ඔහු ඊළඟ ඉහළ වැටුප් පියවකර් තැබිය යුතු අතර
ඔහුට අතිකර් වැටුප් වර්ධ යක් ා කගශ්ය යුතුය.

10.13.4.2

උසසථ කිරිකේදී කසථව කයකු අවසොන වශකයන්ව
ලැබූ වැටුප ඔහු පහළ තනතුකර් අවසොන වැටුප්
වර්ධ දිනට පසුව කසථවය ල ොලය සාහො
අනුපොති ව ගණන්ව බලන ලා ඉපයූ වැටුප්
වර්ධ කේ
ණ්ඩය සමග ගත්ශ්ට වැටුප්
පරිමොණකේ
ආරේභ
වැටුපට
කහෝ
වැටුප්පියවර ට අනුරූප කේනේ ඔහු ඊළඟ ඉහළ
වැටුප් පියවකර් තැබිය යුතුය.

10.13.4.3

උසසථ කිරිකේ දී කසථව යකු අවසොන වශකයන්ව
ලැබූ වැටුප ඔහු පහළ තනතුකර් අවසොන වැටුප්
වර්ධ දිනට පසුව කසථවය ල ොලය සාහො
අනුපොති ව ගණන්ව බලන ලා ඉපයූ වැටුප්
වර්ධ කේ ණ්ඩය සමග ගත්ශ්ට නව වැටුප්
පරිමොණකේ ආරේභ
වැටුපට එක් වැටුප්
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වර්ධ යකින්ව කහෝ ඊට වැඩි වර්ධ ගණනකින්ව
අඩුවන්වකන්ව නේ නව වැටුප් පරිමොණකේ ආරේභ
වැටුකප් තැබිය යුතුය.

10.14

10.13.4.4

උසසථ කිරිකේදී කසථව යකු අවසොන වශකයන්ව
ලැබූ වැටුප පහල තනතුකර් අවසොන වැටුප් වර්ධ
දිනට පසුව කසථවය ල ොලය සාහො අනුපොති ව
ගණන්ව බලන ලා ඉපයූ වැටුප් වර්ධ කේ ණ්ඩය
සමග ගත්ශ්ට නව වැටුප් පරිමොනකේ ආරේභ
වැටුපට වඩො අඩුවන්වකන්ව එක් වර්ධ ය ට අඩු
ප්රමොණයකින්ව නේ ඔහුට නව වැටුප් පරිමොනකේ
අතිකර් වැටුප් වර්ධ යක් කගශ්ය යුතුය.

10.13.4.5

ාැනට
සථිර
තනතුර
කසථවය
රන
නිලධොරිකයකු වසර ට පසු කවනත් තනතුර
සථිර කිරිකේ පානම මත බාවො ගන්වකන්ව නේඑම
කසථව යින්ව බාවො ගත් ොල පරිච්කේාය ාඇතුලත්
ර වැටුප් වර්ධ ය ලබො දිය යුතුය.

වැටුප් වර්ධ
10.14.1

කසථව යකුට වැටුප් වර්ධ යක් අයිතිවොසි මක් කලස ලබො
ගැනීමට හිමි මක් නැත ඒ සඳහො සිය රොජ ොරි
ටයුතු
ොර්යක්ෂමව සහ අනලසථව ඉටුකිරිම හො වැටුප් වර්ධ
ොලය
තුල මුළුමනින්වම කසථවය කිරිම අවශයය. තවා, අාොල බලධොරියො
ශ්සින්ව ඒ බැේ ාැක්කවන සහති යක් නිකුත් ළ යුතුය.

10.14.2

ඉහත සාහන්ව සහති ය නිකුත් කිරිමට කපර අාොල අංශ ප්රධොනියො
කහෝ ශ්ධොය නිලධොරියො ශ්සින්ව කසථව යකු පිළිබා ොර්ය සොධන
ඇගැයිමක් සිදු ළ යුතුය.

10.14.3

පරීක්ෂණ ොලය ට යටත් රනු ලැබූ නිලධොරිකයකු පරීක්ෂණ
ොලය අවසොනකේ සථිර රනු ලැබූ ශ්ට වැටුප් වර්ධ ය කගවනු
ලැබිය හැකිය.

10.14.4

වැටුප් වර්ධ
යුතුය.
නිලධොරියො

10.14.5

අනුමත කිරිම, පහත ාක්වො ඇති අයුරින්ව සිදු ල
අනුමත

රන නිලධොරියො

අධයක්ෂවප්රධොන ශ්ධොය

-සභොපති

ශ්ධොය හො මොණ්ඩලි කථණියට
අනිකුත් සියළුම තනතුරු ව කථණියට

-අධයක්ෂ
-අධයක්ෂ

කිසියේ කසථව යකු පිළිබාව ඉහත 10.14.1 සාහන්ව වැටුප් වර්ධ
සහති ය නිකුත් කිරිමට කනොහැක්කක් නේ, එම වැටුප් වර්ධ ය
ප්රතික්කෂථප
රනු ලැකේ. ප්රතික්කෂථප කිරිම පහත සාහන්ව
ආ ොරයට සිදුකේ.
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(I)

වැටුප් වර්ධ ය තොව ොලි ව අත්හිටුීම
නියමිත ොල පරිච්කේාය තුල වැටුප් වර්ධ ය කනොකගවො
තබො එම ොලය අවසොනකේ දී එම වැටුප් වර්ධ ය
ප්රතිසොධනය
රනු ලැබුවකහොත් එම වැටුප් වර්ධ ය
ලැබිමට නියමිත දින සිට එය කගවනු ලැකේ.

(II)

වැටුප් වර්ධ ය නතර කිරිම.
නියමිත
ොල පරිච්කේායක් තුල වැටුප් වර්ධ ය
කනොකගවො තබො එම ොලය අවසොනකේ දී එය අනුමත
රනු ලැබුවකහොත් එය නතර ර තිබූ ොලය තුළ රාවො
ගත් මුාල කගවනු කනොලැකේ. වැටුප් වර්ධ ය අනුමත
ළ දින සිට කගවනු ලැකේ.
උාො: වැටුප් වර්ධ දිනය - ජනවොරි 01
වැටුප් වර්ධ ය මොස 3 ට නවතො තිකේ.
වැටුප් වර්ධ ය අනුමත ල දින අකේඛ 01
නව වැටුප අකේඛ 01 දින සිට පමණියට
ඒ අනුව, වැටුප් වර්ධ ය ලබො ගන්වනො දිනය එළකෙන
ඊලග ජනවොරි 01 ා ශ්ය යුතුය.

(III)

වැටුප් වර්ධ ය අඩු කිරිම.
ඒ වන ශ්ටත් කගවො ඇති වැටුප් වර්ධ යක් අඩු කිරිම.

(IV)

වැටුප් වර්ධ ය ශ්ලේභනය කිරිම.
ලැබීමට නියමිත වැටුප් වර්ධ යක් සාහටම කනොකගවො
නවත්වො ගැනීමය. කමයින්ව සිදුවන පොඩුව තනතුකර් ව
කථණියටකේ උපරිම වැටුප රො එනකතක් ාරන්වනට සිදුකේ.
උාො : වැටුප් පරිමොණය රු. 3000– 10 x 50 – 3500
ාැනට වැටුප රු. 3,250.00
වැටුප් වර්ධ ය මොස 06 ට ශ්ලේභනය ර ඇත
වැටුප් වර්ධ ය අනුමත ල දිනය - 1997 ජූලි 01
නව වැටුප - 1997.07.01 - රු 3,300.00
ඊළග වැටුප් වර්ධ දිනය - 1998 ජූලි 01

10.15

වැටුප් වර්ධ යක් කගීම ප්රතික්කෂථප කිරිකේදී එය කුමන
ආ ොරය ට ල යුතුා යන්වන න්රණය ලයුත්කත් අවසථථොවට
අාොල රුණු අනුවය.
කේ සාහො පහත සාහන්ව මොර්කගෝපකද්ශ අනුගමනය කිරිම කයෝගය කේ.


තොව ොලි අත්හිටුීම කයෝගය වන්වකන්ව වැටුප් වර්ධ සහති ය
නිකුත් කිරිකේ වගකීම ාරණ බලධොරියොට තමො කවත ඉදිරිපත් ී
ඇති රුණු අනුව සහති ය අත්සන්ව ල කනොහැකි නමුත් අවසොන
නිකයෝගයක් කිරිමට කපර ඒ සේබන්වධකයන්ව නිරික්ෂණය කිරිම
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අවශය වන අවසථථොවන්වහිදීය.


නතර කිරීම කයෝගය වන්වකන්ව නිශථචිතව ාක්වො ඇති වරාවඛ
සාහොත් ශ්ලේභයනය කිරීම වුවමනොවට වඩො වැඩි ාඩුවමක් කසථ
සැලක න කපොදු අ ොර්යක්ෂමතොව පිළිබවා අවසථථොවන්වහිදීය.



අඩු කිරිම කයෝගය වන්වකන්ව වැටුප් වර්ධ ය නතර කිරිකේ තිරණය
මසක් ඇතුලත ක්රියොත්ම කිරිම කනොහැකි වන අවසථථොවන්වහිදි ය.



ශ්ලේභනය කිරිම කයෝගය වනුකේ කසථව යකුකේ පසුගිය වැටුප්
වර්ධ දිනකේ සිට ඔහුකේ වැඩ වල තත්ත්වය, ොර්යසොධනය,
හැසිරිමත් ඔහුකේ තත්ත්වකේ සිටින කසථව යකුකගන්ව ඉටු ශ්යයුතු
ප්රමොණයට වඩොසොමොනයකයන්ව පහත තත්ත්වයකින්ව යුතුවා, වැටුප්
වර්ධ ය නතර කිරීම ප්රමොණවත් කනොකේයැයි සැලක න
අවසථථොවන්ව හිදීා කේ.
ොර්යක්ෂමතො
ඩඉේ සමත්ීමට
අකපොකහොසත් ශ්ම හො නියමිත දින වන ශ්ට තනතුකර් සථිර කිරිමට
අවශය සුදුසු ේ ලබො කනොගන්වනො අවසථථො වලදී වැටුප් වර්ධ
ශ්ලේභනය ළයුතුය.

10.15.1

තොව ොලි අත්හිටුශ්ම, නතර කිරිම, අඩුකිරිම, මොස එකක් සිට 12 ාක්වො
ඕනෑම ොලයක් සාහො නිකයෝග ලහැ . ක කසථ කවතත් එය ඊලග වැටුප්
වර්ධ දිනය ඉක්මවො කනොයො යුතුය.

10.15.2

තනතුකර් සථිර කිරිම සාහො අවශය සුදුසු ේ ලබො ගැනීමට කහෝ
ොර්යක්ෂමතො ඩඉමකින්ව සමත් ීමට කහෝ කනොහැකි ීම නිසො වැටුප්
වර්ධ යක් ශ්ලේභනය රනු ලැබූ ශ්ට එකසථ ශ්ලේභනය රන ොල
පරිච්කේාය ශ්යයුත්කත් එකී සුදුසු ේ ලබො ගැනීමට කහෝ ොර්යක්ෂමතො
ඩඉේ සමත්ීමට කහෝ නියමිත සොමොනය ොලයට වැඩිකයන්ව ඒ සාහො
ගන්වනො ලා ොල පරිච්කේාය මය.

10.15.3

වැටුප් වර්ධ ය තොව ොලි ව අත්හිට
නිලධොරියොකේ වැඩ හො හැසිරීම සතුටුාොය
නියමිත දින සිට එය කගශ්ය යුතුය.

10.15.4

අ ොර්යක්ෂමතොව නිසො වැටුප් වර්ධ යක් නතර කිරීමට නිකයෝග රන ශ්ට
එකසථ ලයුත්කත් කසථව යො සිය හැසිරීම හො ොර්යක්ෂමතොව සේබන්වධකයන්ව
දියුණුවක් කනොකපන්වවුවකහොත් එම නතර කිරිම තවත් ොල පරිච්කේායක්
සාහො දීර්ඝ කිරීමට හැකි බවට සහ ව කහෝ එම නතර කිරීම ශ්ලේභනය
කිරීමක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට හැකි බවට පැහැදිලි අවකබෝධය පිටය. කේ
බව වැටුප් නතර කිරීමට නිකයෝග රන අවසථථකේදී එම කසථව යොට පැහැදිලි
ර දිය යුතුය.
වැටුප් වර්ධ ය ප්රාොනය ළ යුත්කත් සේපූර්ණ වැටුප් වර්ධ
ොලයට
කසථවය
ර ඇත්නේ ප්රතික්කෂථප
රන සෑම අවසථථොව දීම අාොල
කසථව යොට, වැටුප් වර්ධ ය තොව ොලි ව අත්හිටුී ා, නවත්වනු ලැබුකේා,
අඩු ර තිකේා, ශ්ලේභනය
ර තිකේා යන්වන සහ එය කුමන
ොල
පරිච්කේාය ට අාොලව ා යන වගත් ඊට කහථතුත් කනොපමොව ාැන්වශ්ය යුතුය.

10.15.5

10.15.6

ොල පරිච්කේාය අවසොනකේ දී
ී නේ වැටුප් වර්ධ ය කගශ්මට

වැටුප් වර්ධ ය ප්රතික්කෂථප රන සෑම අවසථථොව දීම අාොල කසථව යොට,
වැටුප් වර්ධ ය තොව ොලි ව අත්හිටුීා, නවත්වනු ලැබූකේා, අඩු ර තිකේා,
ශ්ලේභනය ර තිකේා යන්වන සහ එය කුමන ොල පරිච්කේාය ට ා යන වග
සහ ඊට කහථතු කනොපමොව ාැන්වශ්ය යුතුය.
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10.16

වැඩ බැලීකේ වැටුප්
10.16.1

කිසියේ කසථව යකුට ඇබෑර්තුව පවත්නො තනතුර පූර්ණ ොලීන
වශකයන්ව වැඩ බැලීම සාහො කහෝ තම සථිර තනතුරට අමතරව
තවත් තනතුර රොජ ොරි ඉටු කිරිම කවනුකවන්ව වැඩ බැලීකේ
වැටුප් පහත සාහන්ව ක ොන්වකද්සි වලට යටත්ව කගශ්ය හැ .
(I)

වැඩ බැලීකේ තනතුර සැමශ්ටම තම සථිර තනතුරට
සමොන කහෝ ඊට ඉහළ තනතුරක් ශ්ය යුතුය.

(II)

නිලධොරිකයකු පූර්ණ
ොලීනව වැඩ බැලිකේ තනතුර
ඇබෑර්තුව පවත්නො තනතුරක් කහෝ එම තනතුර ාරන්වනො
සෑකහන
ොලය
සිට කසථවයට වොර්තො කනො ල
තනතුරක් ශ්ය යුතුය.

(IV)

වැඩ බැලීකේ වැටුප් කගශ්ය හැක්කක් එම කසථව යො
මස ට කනොඅඩු ොලයක් එම තනතුකරහි වැඩ බැලුකවහි
නේ පමණියට.

10.16.2

නිලධොරිකයකුකේ නිතය තනතුකර් වැටුප ඔහු වැඩ බලන තනතුකර්
ආරේභ වැටුපට අඩුකේ නේ, ඔහුට කගශ්ය යුත්කත් ඔහු වැඩ
බලන තනතුකර් ආරේභ වැටුකපන්ව භොගයකුත් ඔහුකේ නිතය
තනතුකර් ආරේභ වැටුකපන්ව භොගයකුත්, ඔහුකේ නිතය තනතුකර්
වැටුප් පරිමොණය මත ඔහු උපයොකගන ඇති සියලුම වැටුප්
වර්ධ යනුත් යන කේවොකේ එ තුවකි. මීට අතිකර් වශකයන්ව
යේකිසි කපෞද්ගලි දීමනොවක් ලැබීමට ඔහුට හිමි ේ තිකේ නේ
එම දීමනොවා කගශ්ය යුතුය.

10.16.3

නිලධොරිකයකු පූර්ණ ොලීනව වැඩ බැලීම හො නිලධොරිකයකු
සථවකීය තනතුරට වඩො ඉහළ තනතුර වැඩ බලන ඛහි එකසථ
වැඩ බලන තනතුකර් අවම වැටුපට වඩො කහෝ එයට සමොන
වැටුපක් ලබන්වකන්ව නේ, ඔහුට කගශ්යයුත්කත් ඔහුකේ නිතය
තනතුකර් වැටුපට එම නිතය තනතුකර් වැටුප් පරිමොණකයහි වැටුප්
වර්ධ කා
ට සමොන මුාලක් එ තු ල ශ්ට ලැකබන මුාල
කහෝ වැඩ බලන තනතුකර් උපරිම වැටුප යන කාකින්ව කුමක් කහෝ
අඩු මුාලය.

10.16.4

නිලධොරිකයකු අවුරුද්ාක් කහෝ ඊට වැඩි ොලයක් මුළුඛකඛ නිතය
නිලධොරිකයකු කනොමැති තනතුර දිගටම වැඩ බලන ඛහි එම
සේපූර්ණ ොලය කවනුකවන්ව ඔහු වැඩ බලන තනතුකර් ආරේභ
වැටුප (එය ඔහුකේ නිතය තනතුකර් පොරිමි යට වැඩි නේ) ඔහුට
කගශ්මට හළුවන.

10.16.5

යේ තනතුර ඇබෑර්තුවක් පවතින ශ්ට එම තනතුකර් වැඩ
බැලීමට සමොන කහෝ පහළ නිලධොරිකයකුට පැවරීමට හැකි
වන්වකන්වය. යේ ශ්කශථෂ ොර්යයක්, වයොපීතියක් සිදු කිරීකේදී
නිශථචිත ොර්යයක් යේ නිලධොරිකයකු ශ්සින්ව සිදු රයි නේ කපර
පරිදි ටයුතු සිදු කිරීමට හැකියොව පවතින්වකන්වය.
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11.

අති ොල දීමනො සහ නිවොඩු දින සදහො වැටුප් කගීම

11.1

ශ්ධොය කනොවන සහ මොණ්ඩලි
ොර්ය මණ්ඩලයට අයත් කනොවන කසථව යන්වට
සති අන්වත දිනවල වැඩකිරීම, නිවොඩු දිනවල වැඩ කිරිම සහ සොමොනය
ොලකේලොකවන්ව බොහිරව වැඩ කිරීම කවනුකවන්ව අති ොල දීමනො ලබොගැනීමට
හිමි මක් ඇත.

11.2

අති ොල දීමනො මත වැඩ කිරිමට කපර පූර්ව අනුමැතිය ලබොගත යුතුය.

11.3

කවනත් ආ ොරයකින්ව එම
ොර්ය
රවො ගත කනොහැකි
ශ්ට,ශ්කශථෂ
අවසථථොවන්වහිදී හදිසි ොර්යයන්ව සාහො පමණක් අති ොල දීමනො මත අාොල
කසථවොවන්ව රවො ගත යුතුය.

11.4

සොමොනය වානි
ොර්යයන්ව සාහො සහ කසථව යොකේ කනොසැලකිලිමත් ම නිසො
නියම අවසථථොකේදී ඉටුකනො ර ඇති වැඩ සාහො අති ොල දීමනො කනොකගශ්ය යුතුය.

11.5

සොමොනය ොලකේලොකවන්ව බොහිරව, රොජ ොරි ගමන කයදී සිටියදී අති ොල දීමනො
කගීය යුත්කත් එම ගමකන්ව කයදී සිටියදී රොජ ොරි ටයුත්ත නිරතව සිටින්වකන්ව
නේ පමණකි. (උාො : රියදුරු )

11.6

එ

11.7

සොමොනය පැය ට හිමි අති ොල දීමනො කගවනු ලබන ප්රමොණය පැය ට කගවනු
ලබන වැටුපට සමොන කේ. පැය වැටුප ගණනය රනු ලබන්වකන්ව මොසි මූලි
වැටුප 240න්ව කබදීකමනි.

11.8

සති අන්වතය කහෝ නිවොඩු දිනය වැඩ කිරිම කවනුකවන්ව අති ොල දීමනො හිමි ේ
ලැබීමට, එම කසථව යො සති අන්වතයට කහෝ නිවොඩු දිනට කපර දින සහ ඊට පසුව
එලැකෙන වැඩ රන දිකනහි වැඩ ළ යුතුය.

11.9

සති අන්වත දිනවල කහෝ නිවොඩු දිනවල වැඩ කිරිමට අවශය වන ශ්ධොය
මොණ්ඩලි
ොර්ය මණ්ඩලයට නිවොඩු දින වැටුප් හිමිකේ.

සහ

11.10

නිවොඩු දින වැටුප් කනොකගන සති අන්වත දිනවල සහ නිවොඩු දිනවල වැඩ
ොර්ය මණ්ඩලයට ඒ සාහො හිලේ නිවොඩු ලබොගැනීමට හිමි මක් ඇත.

රන

දිගට පැය භොගය
ොලසීමොවක් සාහො කහෝ එ තුව දින ට පැය එ
ට අඩු
ොලසීමොවක් සාහො අති ොල දීමනො කනොකගශ්ය යුතුය. අති ොල දීමනො ගණන්ව
බැලීකේදී එ තුව පැය ොල ට අඩු ක ොටසක් සාහො කගවනු කනොලැකේ.
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12. නිවොඩු
12.1

සොමොනය
12.1.1

නිවොඩු යනු අයිතිවොසි මක් කනොව වරප්රසොායකි. නිවොඩු අනුමත රනු
ලබන්වකන්ව කසථවො අවශයතොවයන්වට යටත්වය. කසථවො අවශයතොවය මත
අවසථථොව නිවොඩු අවලංුල කිරීමට හැකිය.

12.1.2

කිසියේ කසථව යකු නිවොඩු ලබොගැනීමට බලොකපොකරොත්තු වන්වකන්ව නේ තමො
කවනුවට වැඩ කිරීම සඳහො එ ඟ වන නිලධොරිකයකුකේ අත්සන තබො අයඳුේ
පකතහි ලබො දිය යුතුය.

12.1.3

නිවොඩු ආරේභ ීමට යටත් පිරිකසයින්ව දින කා
ආ ීති පරකයහි නිවොඩු අයදුේ ළ යුතුය.

12.1.4

කිසියේ අනකප්ක්ිත කහථතුවක් නිසො යේ කසථව යකුට පූර්ව අවසරයක්
කනොමැතිව කසථවයට පැමිණියටය කනොහැකි වුවකහොත්,ඔහුකේ රොජ ොරි ආරේභ
ීමට නියමිත කේලොකේ සිට පැය ශ්සිහතරක් අවසන්වීමට ප්රථම ඒබැේ
නිවොඩු අනුමත රන බලධොරියොට ාැන්වශ්ය යුතුය.

12.1.5

අනුමැතියක් කනොමැතිව කසථවයට වොර්තො කනො රන කසථව යකු සිය තනතුර
හැරගිය අයකු කලස සල නු ලැකේ.

12.1.6

අධි ොරිකේ සථිර කසථව

ටවත් කපර, නියමිත

යන්වහට පහත සඳහන්ව අයුරින්ව නිවොඩු හිමිකේ.

අනියේ නිවොඩු - වසර ට දින 07 යි
වොර්ි නිවොඩු - වසර ට දින 14 යි
වවාය නිවොඩු - වසර ට දින 21 යි

12.2

12.3

අනියේ නිවොඩු
12.2.1

වර ට දින 2 ට කනොවැඩි කලස හදිසි කහථූනන්ව මත (අසනීපයක්ා
ඇතුලත්ව) ක ටි ොලපරිච්කේායක් සඳහො අනියේ නිවොඩු ලබොගත හැ .

12.2.2

පත්ීකේ මුඛ වර්ෂය තුලදි කමම නිවොඩු කාමස ට එක් දිනය බැගින්ව වු
පානම මත ලබොගත හැ .

12.2.3

කනොවැලැක්ශ්ය හැකි කහථතුවක් හැර අනියේ නිවොඩු ලබො ගැනීම වොර්ි
කහෝ වවාය නිවොඩු වලට පසුව අ ණ්ඩව කනොශ්ය යුතුය.

12.2.4

වර්ෂය අවසොනකේදි භොශ්තො කනො ළ අනියේ නිවොඩු අකහෝසි වනු ඇත.

වොර්ි

නිවොඩු

12.3.1

කසථව යකු හට කසථවයට ඇතුළත් වන පළමු වර්ෂය තුලදී වොර්ි
නිවොඩු හිමිකනොකේ. කාවන වර්ෂය තුලදී, පත්ීකේ දිනය අනුව ගණන්ව
බලන ලා අනුපොති වොර්ි නිවොඩු පහත ාක්වො ඇති පරිදි ලබොගත
හැ . පළමුවන වර්ෂය තුලදී උපයො ගත් නිවොඩු කාවන වර්ෂය තුලදී
ලබොගත හැ . තුන්වවන වර්ෂකේ සිට සේපූර්ණ නිවොඩු ගණන හිමිකේ.
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12.3.1.1 ජනවොරි මස පළමු දිනට පසුව හො අකේඛ මස 1 වන දිනට කපර මුඛ
පත්ීම ලබන්වකන්ව නේ, හිමි නිවොඩු දින ගණන 14 යි.
12.3.1.2 අකේඛ මස පළමු දිනට පසුව හො ලිලි මස 1 වන දිනට කපර මුඛ පත්ීම
ලබන්වකන්ව නේ, හිමි නිවොඩු දින ගණන 10 යි.
12.3.1.3 ලිලි මස පළමු දිනට පසුව හො ඔක්කතෝබර් මස 1 වන දිනට කපර මුඛ
පත්ීම ලබන්වකන්ව නේ, හිමි නිවොඩු දින ගණන 07 යි.
12.3.1.4 ඔක්කතෝබර් මස පළමු දිනට පසුව හො කාසැේබර් 31 දිනට කපර මුඛ
පත්ීම ලබන්වකන්ව නේ, හිමි නිවොඩු දින ගණන 04 යි.
12.3.1.5 කසථව කයකුට වර ට දින 07ක් එ දිගට කහෝ වරින්ව වර 14
උපරිමය ට යටත්ව වොර්ි නිවොඩු ලබොගත හැ . ක කසථ වුවත් පූර්ව
අනුමැතිය මත දින 14 අ ණ්ඩව නිවොඩු ලබොගත හැ .
12.3.1.6 වර්ෂය අවසොනකේදී ඉතිරිව ඇති වොර්ි නිවොඩු අධි ොරිකේ අනුමැතිය
ඇතිව, ඊළඟ වර්ෂකේ මුඛ කතමස ඇතුලත භොශ්තො ළ හැ .

12.4

වවාය නිවොඩු
12.4.1

අධි ොරිකේ කසථවය රනු ලබන සියලුම කසථව යින්වට වර්ෂය ට දින
21 වවාය නිවොඩු ලබො ගැනීමට හිමි ේ ඇත.

12.4.2

අසනීප මත දින 2
ට වඩො කිසියේ කසථව යකු කසථවයට
කනොපැමිණියටයකහොත්, ලියොපදිංචි වවායවරයකුකේ වවාය සහති යක්
ඉදිරිපත්
ළයුතුය.
කනොපැමිණියට
ොලය වවාය සහති යකින්ව
ආවරණය කනොවන්වකන්ව නේ එය වැටුප් රහිත නිවොඩු කලස සල නු
ලැකේ.

12.4.3

කිසියේ කසථව යකු ශ්සින්ව ඉදිරිපත් ර ඇති වවාය සහති යක්
ළමනො රණ මණ්ඩලය ශ්සින්ව නේ රනු ලැබූ වවායවරයකුට කහෝ
වවාය මණ්ඩලය ට කයොමු කිරිකේ අයිතිය ළමනො රණ මණ්ඩලය
සතුකේ.

12.4.4

කසථව යකු හට භොශ්තො කනො ළ වවාය නිවොඩුව පවත්නො වර්ෂයා
ඇතුළුව ඹ්නෑම වර්ෂ කා
ොලයක් සාහො සමුච්චිත රගත හැ .
පවත්නො වර්ෂකේ වවාය නිවොඩු අවසන්ව ීකමන්ව පසු ලියොපදිංචි වවාය
වරකයකුකගන්ව කහෝ අධි ොරිය ශ්සින්ව පත්
රනු ලැබූ වවාය
මණ්ඩලයක් මගින්ව නිකුත් ල වවාය වොර්තොවක් මත එකී නිවොඩු
ලබොගත හැ .

12.4.5

නව කසථව යන්ව හට පහත සාහන්ව අයුරු වවාය නිවොඩු හිමි ේ ලැකේ.
ලිත් වර්ෂය ට දින 21 උපරිමය ට යටත්ව කසථවය
දින 2 බැගින්ව වවාය නිවොඩු ලබොගත හැ .
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ල එක් මොසය ට

12.5

ප්රසූත නිවොඩු

12.5.1

(අ) අධි ොරිකේ සථීර කසථශ් ොවන්වට සෑම සජීී ාරු උපතක් සාහොම
වැඩ රන දින 84
සේපූර්ණ වැටුප් සහිත නිවොඩුවක් හිමි කේ.
උපකත්දීම මරණය සිදු වන ාරු උපත් සහ ාරු ප්රසූතිකයන්ව සති 6ක්
ඉක්මයොමට කපර ාරුවො මරණයට පත් වන අවසථථොව දී ාරුවොකේ
මරණ සහති ය කහෝ වවාය සහති ය කහෝ ඉදිරිපත් ළ ශ්ට ශ්කශථෂ
වැටුප් සහිත නිවොඩු වශකයන්ව ාරු උපත සිදු දින සිට සති 6ක් වැටුප්
සහිත නිවොඩුවක් දිය යුතුය.
(ආ) ඉහත සාහන්ව ශ්ධි ශ්ධොන අනුව නිවොඩු ලබො ගැනීකමන්ව අනතුරුව
දින 84 අඩ වැටුප් නිවොඩුවක් හිමි කේ.
(ඇ) අඩ වැටුප් සහිත නිවොඩු දින 84 අවසන්ව ීකමන්ව පසුව තවදුරටත්
ාරුවො රැ බලො ගැනීම සාහො අවශය වන්වකන්ව නේ පමණක් වැටුප් රහිත
දින 84 නිවොඩු ලබො ගත හැ .

12.5.2

නිලධොරිනිය ට ගර්භනි අවසථථොව මොස 05 ක් පසු රොජ ොරි සාහො
කසථවො සථථොනයට පැය ½ ක් ප්රමොා ී පැමිණියටමටා, සොමොකනයයන්ව කසථවො
සථථොනකයන්ව පිටවන කේලොවට පැය ½ ට ප්රථම පිට ශ් යොමටා
ඉඩකානු ලැකේ. කමම අනුග්රහය හිමිවනුකේ නිලධොරිනිය ප්රසූත නිවොඩු
ලබොගන්වනො කතක් පමණියට.

12.5.3

ාරු ප්රසූතිකයන්ව පසුව ප්රසූත නිවොඩු අවසන්ව ශ්කමන්ව අනතුරුව තම
ාරුවොට මවු කිරි දිම සාහො සොමොනයකයන්ව කසථවො සථථොනකයන්ව පිටවන
කේලොවට පැය ට ලින්ව කසථවො සථථොනකයන්ව පිටව යොමට අවසර
ලබොදිය හැ . කමම අවසරය දියයුත්කත් ාරුවො උපන්වදින සිට ාරුවොට
මොස 6ක් සේපූණ වනතුරු පමණියට. කමම නිවොඩුව අනුමත කිරිකේදී
සොමොනය රොජ ොරි වලට බොධොවක් කනොවන පරිදි ලබො දිය යුතු අතර
කමම නිලධොරිනියන්වට ක ටි නිවොඩු අනුමත කනො ළ යුතුය.

12.6

රොජ ොරි නිවොඩු
පහත සාහන්ව පරිදි අධි ොරිකේ කසථව යන්ව හට රොජ ොරී නිවොඩු ලබො
කානු ඇත.

12.6.1

අධි ොරිය ශ්සින්ව බඳවො ගැනීකේ පරිපොටිය අනුව පවත් වනු ලබන
ශ්භොග වලට ඉදිරිපත් ශ්මට.

12.6.2

පත් ීකේ ලිපියට අනුකූලව නියම ී ඇති වවාය පරික්ෂණ වලට කපනි
සිටිමට.

12.6.3

රොජ ොරි
ටයුතු වලට අාොලව අධි රණකයන්ව කහෝ
ේ රු
උසොශ්කයන්ව ැාීමක් ලා ශ්ට කහෝ අධි ොරිය ශ්සින්ව අනුමත රනු ලැබූ
ොර්යය ට අාොලව අධි රණය කපනී සිටිමට.
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12.6.4

ශ්කශථෂ නිවොඩු කලස මැතිවරණ
අවසථථොවන්වහි යන්වාය ප්ර ොශ කිරිමට

12.6.5

අධි ොරිකේ කහෝ කවනත් රොජය ආයතනයක් ශ්සින්ව පවත්වන ශ්නය
පරික්ෂණය ට කපනී සිටිමට.

12.6.6

අධි ොරිකයහි ශ්නය පරික්ෂණය දී අධයක්ෂකේ පූර්ව අනුමැතිය ඇතිව
චූදිත කසථව යකුකේ රැ වරණ නිලධොරියකු වශකයන්ව කපනී සිටිමට.

12.6.7

අධි ොරිය ශ්සින්ව සංශ්ධොනය රන කහෝ නියම රනු ලබන කහෝ
සේමන්වරණය ට, සො ච්යොව ට, හහුණුව ට, කද්ශනය ට කහෝ
පංතිය ට සහභොගිීමට.

12.6.8

වීත්න්ය සමිති නිකයෝජිතකයකු කලස
ළමනො ොරිත්වය සමග
සො ච්යොව ට සහභොගි ීම සාහො අධයක්ෂකගන්ව
පූර්ව අනුමැතිය
ලබොගත් ශ්ට.

12.6.9

අධයක්ෂ ශ්සින්ව අනුමත රනු ලැබූ පරිදි අධි ොරිය නිකයෝජනය
ක්රීඩො තරග වලට සහභොගි ීමට.

12.6.10

අධි ොරිය ශ්සින්ව අනුමත

12.7 ශ්කද්ශ රැකියො ව අධයයන
12.7.1

12.7.1.1

ක ොමසොරිසථ

ශ්සින්ව

ප්ර ොිතත

රමින්ව

රනු ලැබූ කවනත් ඕනෑම රොජ ොරියක් සාහො.

ටයුතු සාහො වැටුප් රහිත නිවොඩු

සථිර රනු ලැබූ කසථව යකු හට අධයයන කහෝ ශ්කද්ශ රැකියො කහෝ ඒ
කා ම සාහො (එනේ අධයයනකයන්ව පසු රැකියො කහෝ රැකියොකවන්ව පසු
අධයයනය) සිය කසථවො ොලය තුළ සේපූර්ණ වශකයන්ව පසථ වසර
ොලසීමොවක් සාහො වැටුප් රහිත නිවොඩු දිය හැකිය. එකහත් එක් අ ණ්ඩ
ොලයක් අවුරුදු තුන කනොඉක්මශ්ය යුතුය.
කමම නිවොඩු පහත සාහන්ව ක ොන්වකද්සි වලට යටත්ව දියයුතුය.
අනුමත රනු ලබන වැටුප් රහිත නිවොඩුව වර්ෂ 5 කනොඉක්මශ්ය යුතුය.

12.7.1.2

වැටුප් රහිත නිවොඩු ලබොගැනීකමන්ව පසු එකසථ ලබොගත් වැටුප් රහිත
නිවොඩු ොලය කමන්ව කාුලණය
ොලයක්, අනිවොර්යකයන්වඅධි ොරිය
තුළ කසථවය ල යුතුය.

12.7.1.3

ඉතිරිව ඇති උපයො ගත් නිවොඩු ඇත්නේ එය කමහි සාහන්ව නිවොඩු
ොලයට ඇතුලත් ශ්ය යුතු අතර, උපයොගත් නිවොඩු අනිවොර්යය කසථවො
ොලයට අයත් කසථ කනොසැලකිය යුතුය. එකහත් එය නිවොඩු ොල
පරිච්කේාය ට ඇතුලත් ශ්ය යිතුය.

12.7.1.4

කමම නිවොඩු අකප්ක්ෂො රන කසථව යකු ශ්සින්ව රටින්ව පිටීමට ප්රථම
අනිවොර්යය කසථවො ොලය පිළිබාව ගිශ්සුම ට අතුලත් ශ්ය යුතුය.
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12.7.1.5

ඉහත සාහන්ව වගන්වති වලට අාොලව කානු ලබන නිවොඩු වැටුප් වර්ධ
සාහො ගණන්ව ගනු ලැකේ. කමවැනි කසථව යකු ආපසු දිවයිනට පමණියට
ශ්ට, ඔහු එකසථ ශ්කද්ශය ට කනොගිකේ නේ, එළැඹීමට හැකිව තිබුණු
වැටුප් පියවකරහි තැබිය හැකිය. එකසථ වුවත් එය ල හැක්කක් අාොල
බලධොරියො කවත වැටුප් රහිත නිවොඩු ොලය තුල ඔහුකේ වැඩ හො හැසිරිම
සේබන්වධකයන්ව අහිත ර වොර්තොවක් ලැබී කනොමැත්කත් නේ පමණකි.

12.7.1.6

කසථව යකු හට වැටුප් රහිත නිවොඩු ලබොදිය යුත්කත් කසථවො
අවශයතොවයන්වට යටත්ව සහ අනුප්රොප්ති යකු පත් කනො ර ඔහුකේ
රොජ ොරි ඉටු ර ගැනීම සාහො වැඩ පිළිකවල ස සථ ර ගතහැකි නේ
පමණියට.

12.7.1.7

කසථව යකු හට වැටුප් රහිත නිවොඩු මත මුාොහැරිම
මණ්ඩලකේ අනුමැතියට යටත්ව සිදුශ්ය යුතුය.

12.7.1.8

ශ්කද්ශගත ීමට ප්රථම ගරු ආණ්ඩු ොරතුමොකේ අනුමැතිය ලබොගත
යුතුය.

12.7.1.9

කමම වගන්වතිය යටකත් කානු ලබන වැටුප් රහිත නිවොඩු ලබො සිටින
කසථව කයකු එකි වැටුප් රහිත නිවොඩු ොලය තුල ඇතිවන්වනො වු කිසිඳු
හරප්පොඩුව ට උසසථ කිරීම සඳහො සල ො බැලිය යුතු කනොකේ.

ළමනො රණ

හදීසි අනතුරු සහ ශ්කශථෂ අසනීප නිවොඩු

12.8
12.8.1

කිසියේ කසථව යකු හට තම රොජ ොරි වල කයදි සිටියදි කහෝ රැකියොවට
එන ශ්ට කහෝ රැකියොකවන්ව ආපසු යන අවසථථොවන්වහිදි සිදුවන හදිසි
අනතුරු කහථතු ක ොට කගන රැකියොවට පැමිණියටය කනොහැකි
අවසථථොවන්වහිදි මස ට කනොවැඩි ොලයක් අධයක් ෂඅනුමැතිය මත හදිසි
අනතුරු නිවොඩු ලබොදිය හැකිය. මස ට වැඩි ොලයක් සඳහො හදිසි
අනතුරු නිවොඩු අවශය වන්වකන්ව නේ
ළමනො රණ මණ්ඩලකේ
අනුමැතිය ලබොගත යුතුය. වැටුප් සහිතව වර්ෂය උපරිම ොලයකුත්
ඊළඟ මොස 06
ොලය අඩ වැටුප් සමඟත් ලබොදිය හැකිය. කේ සඳහො
වවාය මණ්ඩලකේ නිර්කද්ශය ඉදිරිපත් ළ යුතුය
12.8.1.1 කමකසථ අනුමත
වලින්වඅඩුකනො ළ යුතුය.

රන නිවොඩු කසථව යොකේ සොමොනය නිවොඩු

12.8.2.1 ඉහත 12.8.1 සාහන්ව ර ඇති එක් අවුරුදු නිවොඩුවට අමතරව,
තමොට හිමි ඉකුත් නිවොඩු ළමනො රණ මණ්ඩලකේ අනුමැතිය මත
ලබො ගැනීමට කසථව යොට හැකියොව ඇත.
12.8.2

තමො රොජ ොරිකේ නිරතව කනොසිටින අවසථථොව
අනකප්ක්ිත
වයසනයක් නිසො තුවොල ලබන සථිර කසථව කයකු හට එම වයසන
අවසථථොව එවැනි අනුග්රහයක් ලබො දීමට සුදුසු යැයි වවාය මණ්ඩලය
නිර්කද්ශ ළකහොත්, ළමනො රණ මණ්ඩලකේ න්රණය පරිදි, වැටුප්
සහිත ශ්කශථෂ අසනීප නිවොඩු ලබොදිය හැකිය.
12.8.2.1 කමකසථ අනුමත රන නිවොඩු කසථව යොකේ සොමොනය නිවොඩු
වලින්ව අඩු කනො ල යුතුය.
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12.9

ක ටි නිවොඩු
එක් අවසථථොව දී පැය 1 ½ක් කනොඉක්මවන පරිදි, මස ට පැය 3ක් කනොඉක්මවන කලස
මස ට කාවරක් ක ටි නිවොඩු ලබොදිය හැ . ඔහුකේ නිවොඩු යොම නිසො වැඩ ටයුතු වලට
බොධොවක් සිදු කනොවන්වකන්ව නේ, අංශ ප්රධොනියොකේ අභිමතය පරිදි කමය අනුමත රනු ඇත.
කමම නිවොඩු සමුච්චිත ළ කනොහැ .

12.10

දින භොගය

නිවොඩු

කිසියේ කසථව යකු දිවො ආහොර ශ්කේ යා සමඟ පැය හතරක් වැඩ ළකහොත් එදින ඉතිරි
ක ොටස දින භොගය නිවොඩු කලස ගණන්ව ගනු ලැකේ.

12.11

හිලේ නිවොඩු
ශ්කශථෂ කහථතුවක් මත හැර හිලේ නිවොඩු අනුමත රනු කනොලැකේ. එවැනි අවසථථොවන්වහිදි
අධයක්ෂ කවත ශ්කශථෂ කහථතු සඳහන්ව ර හර්ව අනුමැතිය ලබො ගත යුතුය. කමම නිවොඩු
වර්ෂයක් තුලදි ලබොගත යුතුය.

12.12

සේහර්ණ පඩි සහිත ශ්කශථෂ අසනීප නිවොඩු
පහත සාහන්ව කරෝග සාහො වැටුප් සහිත ශ්කශථෂ අසනීප නිවොඩු ළමනො රණ
මණ්ඩලකේ අනුමැතියට යටත්ව නිවොඩු අනුමත රනු ලබන බලධොරියො ශ්සින්ව
අනුමත රනු ලැබිය හැකි අතර, කේ සාහො රජකේ වවාය නිලධොරිකයකුකගන්ව
වවාය සහති ය ඉදිරිපත් ලයුතුය.
1. ක්ෂය කරෝගය
2. පිළි ො කරෝගය
3. ලොදුරු කරෝගය
4. වසුරිය
5. කසංගමොලය කරෝගය
6. උණ සන්වනිපොතය කරෝගය
7. කසො ය අමොතයොංශය ශ්සින්ව
8. වරින්ව වර නිවොඩු ලබො දිය යුතු
යැයි නිර්කද්ශ රනු ලබන කරෝග.
12.12.1

12.13

ශ්කශථෂ අසනීප නිවොඩු අනුමත
නිවොඩු අවසන්ව පසුවය.

රනු ලබන්වකන්ව කසථව යොට හිමි සියලු

වැටුප් සහිත ශ්කශථෂ නිවොඩු
පහත පරිදි ශ්කශථෂ වැටුප් සහිත නිවොඩු ලබො දිය හැ
12.13.1

අධයක්ෂ ශ්සින්ව සිය අභිමතය පරිදි කසථව යන්වට පිළිගත් ආයතනය
අධයයන වැඩසටහන්ව සාහො දින ට පැය එ
ට කනොවැඩි ොලයක්
කපරවරුකේ කහෝ පසථවරුකේ කයදීම සාහො නිවොඩු ලබොකානු ඇත.
ක කසථවුවත් කමම නිවොඩුව අනුමත රනු ලබන්වකන්ව කප.ව. 10.00 ට
කපර කහෝ ප.ව. 3.30 ට පසුව ශ්ය යුතුය.

12.13.2

කමම නිවොඩුව භොශ්තො
රන කසථව යකු තමොට හිමි
ොර්යභොරය
අති ොල දීමනො රහිතව කහෝ සමොනය ොල කේලොව තුලදී සේපූර්ණ ළ
යුතුය.

12.13.3

කසථව යන්වට සුභසොධන කහෝ ක්රීඩො
මත නිවොඩු ලබොදිය හැ .
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ටයුතු සාහො අධි ොරිකේ අනුමැතිය
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කසථව

වැටුප් ණය

13.1 බසථනොහිර පළොත් කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත් සංවර්ධන අධි ොරිය
කසථව යන්ව හට පහත සාහන්ව ණය ලබො ගැනීමට හිමි ේ ඇත.






නිවොස හො කද්පලණය
වොහන ණය
ආපාො ණය
ශ්කශථෂ ණය
උත්සව අත්ති ොරේ

13.2 නිවොස සහ කද්පල ණය :
13.2.1 සුදුසු ේ

: සථිර කසථවකේ වසර 05 ක් සේපූර්ණ
තිබීම.

13.2.2 මුාල

:කසථව යකු ලබන අවුරුදු 5
කනොඉක්මශ්ය යුතුය.

13.2.3 ආපසු කගීකේ

ොලසීමොව

මුලි

ර
වැටුප

: වර්ෂ 25 කින්ව කහෝ කසථව යො 60 වැනි ශ්යට
පත්ීමටප්රථම යන රුණු කාකින්ව මුලින්ව
එළකෙන දිනය

13.2.4 කපොළිය

: වර්ෂයට 4.2% කමම කපොළිය අනුපොතය
රජය ශ්සින්ව ලින්ව ල නියම රනු ලබන
කපොලී අනුපොතයන්ව යටකත්

13.2.5 නිර්කද්ශ

රන නිලධොරියො

13.2.6 පහත සාහන්ව

: අධයක්ෂ ශ්සින්ව අයදුේපරය නිර්කද්ශ
බැංකුව කවත ඉදිරපත් රනු ඇත.

ර

රුණු සාහො ණය මුාඛ කගවනු ලැකේ.

(a). නිවසක් ඉදිකිරිම සාහො සුදුසු ඉඩමක් මිලට ගැනීමට.
(b). නිවසක් තැනීමට සුදුසු ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට සහ එහි නිවසක්
ඉදිකිරිමට.
(c). අයදුේ රුට කහෝ සිය

ලරයොට හිමි ඉඩම

නිවසක් තැනීම සාහො.

(d). නිවසක් සහිත ඉඩමක්වමහඛ නිවොසයක් මිලට ගැනීමට.
(e). අයදුේ රුට කහෝ ොලොරයොට හිමි නිවස ට අතිකර්
කිරීමට කහෝ නී රණය කිරීමට.

ක ොටසථ එ තු

(f).

ටයුතු

අයදුේ රුට කහෝ

ොලොරයොට හිමි නිකවස

ඉදි රිකේ

සේපූර්ණ කිරීමට.
(g). ඉහත සාහන්ව කිසියේ

රුණක් සාහො බැංකුවකින්ව කහෝ මුලය

ආයතනයකින්ව ලබොගත් ණය මුාලක් පියීම පිණියටස.
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13.2.7 ණය දීකේ ක ොන්වකද්සි
(a). නිවසක් තැනීම සාහො ඉඩේ ැබැඛලක් මිලට ගන්වකන්වනේ එම ඉඩම පිහිටි පළොත්
පොලන ආයතනය ශ්සින්ව අනුමත ර ඇති අවම පර්කසථ ප්රමොණයට යටත්ව තිබිය
යුතුයි.
(b). ඉඛලුේ රුට කහෝ
ඉඩකේ .

ලරයොට අයිති ඉඩේ

(c). නිරවුඛ අයිතිය ඉඛලුේ රුට කහෝ
(d). ප්ර ොිතත

ැබැඛල

නිවස තනන්වකන්ව නේ එකී

ලරයොට තිබිය යුතුය.

ොර්ය සාහො සේපූර්ණ මුාලම කයාශ්ය යුතුය.

(e). සථවොමිහරුෂයො සහ භොර්යොව යන කාකානොම අධි ොරිකේ කසථවය රන ශ්ට කමම
ණය මුාල ලබොගැනීම සාහො කවන්ව කවන්ව වශකයන්ව සුදුසු ේ ලබයි.
(f).

පැවරීකේ ගොසථතු, මුද්ාර ගොසථතු, නීති ගොසථතු, ආදි සියළුම ගොසථතු අයදුේ රු ශ්සින්ව
ාැරිය යුතුය.

(g). පැවරීමට කහෝ අවලංුල කිරීමට කනොහැකි වන කලස ඇකටෝර්නි බලපරයක් මගින්ව
අධි ොරිය කවත කද්පල පැවරිය යුතුය.
(h). කමම ණය මුාල ලබො ගත හැක්කක් සේපූර්ණ කසථවො ොලය තුළ එක් වර දී
පමණියට. යේ අවසථථොව දී කසථව යො තොව ොලි ව වැඩ තහනම ට ලක් කිරිම,
ඉවත් කිරිම කහෝ ඉවත් ීකමන්ව අනතුරුව ා ණය වොරි නිසි පරිදි අධි ොරියට
කගීකේ වගකීකමන්ව කසථව යො බැදී සිටින අතර එකසථ කනොවුනකහොත් ඇකටෝර්නී
බලපර ප්ර ොරව අාොළ කද්පළ ශ්කුණො අධි ොරිය ශ්සින්ව ලබො කාන ලා ණය
අය රගනු ලැකේ.
(i).

කද්පල ශ්කිණියටකමන්ව පසුව අධි ොරියට අය ශ්ය යුතු සියළු මුාඛ සහ ශ්කිණීම සාහො
වැය වු සියළු මුාඛ අය ර ගැනීකමන්ව පසුව ඉතිරි මුාලක් කවකතොත් ඉතිරි මුාල
ඉඛලුේ රුට ලබොකානු ලැකේ.

13.3 වොහන ණය
13.3.1 පහත සඳහන්ව රුණු සාහො ලියොපදිංචි ල කහෝ ලියොපදිංචි කනො ල,නැවත අළුත්වැඩියො
රන ලා කහෝ පොශ්ච්චි රන ලා වොහනයක් මිලදී ගැනීම සාහො වොහන ණය කානු
ලැකේ.
(i). කමොටර් රථයක් මිලට ගැනීම

-

නිලධොරියොකේ වසර 5
ණය මුාලක්.

(ii).කමොටර්බයිසි ලය

-

උපරිමය රු. 200,000ව= ාක්වො

(iii). පොපැදිය

-

උපරිමය රු. 10,000ව= ාක්වො
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මුලී

වැටුප හො සමොන

13.3.2 සුදුසු ේ
(a). කමෝටර් රථයක් සාහො ණය
කසථවකේ සථිර

රනු ලැබු අධි ොරිකේ මොණ්ඩලි

කථණියටකේ කසථව යින්ව සාහො

(b). කමෝටර් බයිසි ඛ ණය
අධි ොරිකේ සථිර පත්ීමක් හිමි අධි ොරිය අනුමත
සාහො

ල ගණයට අයත් නිලධොරින්ව

(c). පොපැදි සාහො ණය
කසථවය සථිර

රනු ලැබූ අධි ොරිකේ කසථව යින්ව

ණය ආපසු අය

(d)

ර ගැනීම



කමෝටර් රථ
මොසි ක ොටසථ 180 කින්ව කහෝ කසථව යො 60 වන ශ්යට පැමිණියටමට ප්රථම යන
කාක න්ව පළමුව එකළෙනදිනය



කමෝටර් බයිසි ල්
මොසි ක ොටසථ 60 කින්ව කහෝ කසථව යො 60 වන ශ්යට පැමිණියටමට ප්රථම යන
කාක න්ව පළමුව එකළෙනදිනය



පොපැදි
මොසි ක ොටසථ 36 කින්ව කහෝ කසථව යො 60 වන ශ්යට පැමිණියටම ප්රථම යන
කාක න්ව පළමුව එකළෙනදිනය
මොසි

13.3.3කපොලිය :

ක ොටසථ අය කිරීම ණය ගත් මසට පසු මොසකේ සිට ආරේභ

ළ යුතුය.

වොර්ි ව 4.2%

කමම කපොලී ප්රමොණය රජය ශ්සින්ව ලින්ව ල නියම රන ලා කපොලී අනුපොතය
යටකත් කවනසථ රනු ලැබිය හැකිය.හීන වන කශථෂ ්රමයට මොසි ව කපොලිය
ගණන්ව බලනු ලැකේ.
13.3.4වොහණ ණය සාහො කපොදු ක ොන්වකද්සි
(a). පොපැදි හැර අකනකුත් වොහන මිලට ගැනීකමන්ව පසුව කසථව යො ශ්සින්ව වොහනකේ
පරම අයිතිය තමන්ව සතු බව අධි ොරියට තහවුරු ල යුතු අතර,වොහනකේ
හිමි ේ සහති ය සහ වර්තමොන ආාොයේ බලපරය සහ රක්ෂණ සහති කයහි
පිටපත් අධි ොරිය කවත ලබොදිය යුතුය.
(b). අධයක්ෂකේ පූර්ව අනුමැතිය කනොමැතිව වොහනය ශ්කිණීම, බදුදීම කහෝ කවනත්
ආ ොරයකින්ව මොරු කිරීම කනො ළ යුතුය.
(c). කසථව යො ශ්සින්ව වොහනය සාහො පූර්ණ රක්ෂණ ආවරණයක් ලබොකගන, එය අංශ
ප්රධොනියොකේ පරීක්ෂොවට ඉදිරිපත් ළ යුතු අතර පිටපතක් අධයක්ෂවරයොකේ
අධීක්ෂණය යටකත් වොහණ ණය ලිපිකගොනුව කවත බොරදිය යුතුය.
(d). කමම ණය ්රමය යටකත් මිලට ගන්වනො ලා සියළුම වොහන රක්ෂණය ර ඇති
බවට හො වොර්ි ව එය අළුත් රන ලා බවට අංශ ප්රධොනීයො ශ්සින්ව වගබලො ගත
යුතුය.
(e). ණය මුාල ලබොදී මසක් ඇතුලත හිමි ේ වලට අාොල සියළු ලියකියශ්ලි අධි ොරිය
කවත භොරදිය යුතුය.
(f). කමයට අමතරව කමම ණය සේබන්වධකයන්ව අධි ොරිය ශ්සින්ව වරින්ව වර පනවනු
ලබන කවනත් ක ොන්වකද්සිා කසථව යො ශ්සින්ව සේපූර්ණ ලයුතුය.
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(g). 13.2.7 හි (g) සහ (h)අාොල කේ.

13.3.5 ඇප තැබීම
(a). රජකේ කහෝ පළොත් රොජය කසථවකේ කහෝ රොජය කහෝ පළොත් සභො සංසථථොවඅධි ොරිව
මණ්ඩල වල කහෝ බසථනොහිර පළොත් ර්මොන්වත අධි ොරිකේ පත්ීම සථිර ර
ඇති නිලධොරීන්ව කාකානකු ඇප රුවන්ව ශ්ය යුතු අතර ඔවුහු ඉඛලුේ රු අයත්
වන කථණියටකේ කහෝ ඊට ඉහළ කථණියටය අය ශ්ය යුතුය. එකසථ කනොවුවකහොත්
වොහනය කහෝ කද්පළ ඇප වශකයන්ව තැබිය යුතුය.
(b). ඇප රු කසථවකයන්ව ඉවත් වුවකහොත් කහෝ කසථවකයන්ව පහ රනු ලද්කද් නේ,
ඉඛලුේ රු ශ්සින්ව මසක් ඇතුලත නව ඇප රුවකු ඉදිරිපත් ල යුතුය.
13.3.6 ගිශ්සුේ හො බැදුේ රය
අයදුේ රු සහ ඇප රුවන්ව අධි ොරිය සමග ගිශ්සුම ට හො බැදුේ රය ට
ඇතුලත් ශ්ය යුතුය.

13.4 වික ථෂ්ඨ ණය
කමය ළමනො රණ මණ්ඩලය ශ්සින්ව අනුමත රනු ලබන ශ්කශථෂ ණයකි. එය
අධි ොරිය ශ්සින්ව අවශයයැයි පිළිගනු ලබන ඕනෑම රුණක් සාහො ලබොදිය හැ .
13.4.1

සුදුසු ේ
අධි ොරිකේ සථිර කසථව කයකු ීම

13.4.2

කගවනමුාල
මොස 10

13.4.3

මූලි

වැටුපට කනොවැඩි මුාලක්

කපොලී අනුපොතය
වර්ෂය ට 4.2% කහෝ රජය ශ්සථන්ව ලින ල ශ්සින්ව නියම
අනුපොතයකි. මොසි ව හීන වන ්රමයට කපොළිය අය ක කර්.

13.4.4

රනු ලබන කපොළී

ආපසු අය ර ගැනීම
මොසි

වොරි

18 කින්ව 40% සීමොවට යටත්ව

13.5 උත්සව අත්ති ොරේ
13.5.1

කගවන මුාල
රු. 10,000ව= කහෝ රජය ශ්සින්ව වරින්ව වර න්රණය

රනු ලබන මුාලකි.

13.5.2 සුදුසු ම
බසථනොහිර පළොත් කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත් සංවර්ධන අධි ොරිය සියළුම
කසථව යකු ීම.
13.5.3 ආපසු අය ර ගැනීම
32

සමොන මොසි

13.6

වොරි

10 කින්ව

ආපාො ණය
පහත සාහන්ව රුණු සාහො ආපාො ණය කගවනු ලැකේ. මුඛ ආපාො ණය මුාල ලබො
ගැනිකමන්ව පසුව නැවත එම ණය ඉඛලුේ ල හැක්කක් ප්රථම මුාකඛ වොරි 06 ක් අය
ර ගැනීකමන්ව අනතුරුවය.
(a). ගිනි, ගංවතුර කහෝ එවැනි සථවභොශ්
සැලසීම.

ශ්පත් නිසො සිදුවන ආපාො වලදී සහනය

(b). වවාය කහෝ කරෝහඛ ගොසථතු, සොත්තු නිවොස ගොසථතු කහෝ නිලධොරියො කහෝ පවුකඛ
ක කනකුකේ කරෝගී බව ආදී ආපාො වලට සහන සැලසීම.
(c). කගවඛ කුලියට ගැනීම සාහො ශ්යාේ, හිග නිවොස කුලී, අවමංගලය ශ්යාේ, නිවොස
අළුත්වැඩියො කිරිකේ ආදී ශ්යාේ පියීම කහෝ ඒ සාහො ණය මුාල පියීම සාහො.
(d). පරිගණ

උපොංග, පොසැඛ කපොත් සහ උප රණ මිලට ගැනීම.

(e). මැකඛරියො කහෝ බරවො කරෝග සාහො ආරක්ෂො ීමට මදුරු ාැඛ මිලදී ගැනීමට.
(f). සභොපතිතුමො ශ්සින්ව අනුමත

රනු ලබන කවනත් කහථූනන්ව

13.6.1 හිමි ේ

:

කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත් සංවර්ධන අධි ොරිකේ සථිර
කසථව කයනු ීම .

13.6.2 මුාල
===

:

මොස 10

13.6.3 කපොලී අනුපොතය

:

වර්ෂය ට 4.2 %
කහෝ අධි ොරිය ශ්සින්ව නියම රනු
ලබන කපොලී අනුපොතය මොසි ව හීන වන කශථෂ ්රමයට
කපොලිය අයක කර්.

13.6.4 ආපසු අය ර ගැනීම

:

මොසි

13.6.5 ඇප රු

:

වසර 05 ට වැඩි කසථවො ොලයක් ඇති පොරිකතෝි සාහො
හිමි ේ
ඇති
කසථව කයක්
වන
ඛහි
එක්
ඇප රුකවකුා,අකනකුත් අය සේබන්වධකයන්ව ඇප රුවන්ව
කාකාකනකුා ඉදිරිපත් ලයුතුය.

වොරි
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වැටුප හො උපරිම රු.250,000.00 යටත්ව

60 කින්ව

14 ගමන්ව වියදේ ප්රතිපූරණය කිරිම.

14.1

සිය රොජ ොරි ඉටු කිරීම සාහො රොජ ොරි ගමන්ව වල කයදිය යුතු සෑම කසථව කයකුටම ඒ
සාහො ාරනු ලැබූ ගමන්ව ශ්යාේ කමහි ාක්වො ඇති නිකයෝග වලට අනුව කගවනු ලැකේ.

14.2

ගමන්ව ශ්යාේ හො යැපීේ දීමනො කගවනු ලබන්වකන්ව අාොල බලධොරින්ව ශ්සින්ව අනුමත රනු
ලැබූ ගමන්ව සාහො පමණකි. අනුමත රනු ලබන නිලධොරියො ඔහුකේ අංශය භොර
ශ්ධොය ව මොණ්ඩලි
නිලධොරියොය. අංශ භොර ශ්ධොය ව මොණ්ඩලි නිලධොරින්ව
සේබන්වධකයන්ව අනුමත
රන නිලධොරියො වනුකේ අධයක්ෂවරයො කේ.අධයක්ෂ
සේබන්වධකයන්ව අනුමත රන නිලධොරියො සභොපති කේ.

14.3

කමය තමො නියම වශකයන්වම ාරනු ලැබූ ශ්යාම ප්රතිපූරණය කිරීමක් කලස සැලකිය
යුතුය.

14.4

රොජ ොරී ගමන ආරේභ ළ යුත්කත් තම කසථවො සථථොනකේ සිටය. තමොකේ නිවස කසථවො
සථථොනය ඇතුලත් වන තුල පිහිටො ඇත්කත්නේ කහෝ නිවස කසථවො සථථොනකේ සිට සැතහේ
04 ක් ඇතුලත පිහිටො ඇත්කත් නේ කහෝ නිවකසථ සිට තමො යන සථථොනයට වඩො සමීප නේ
කහෝ නිවකසථ සිට ගමන ආරේභ ළ යුතුය.

14.5

රොජ ොරි ගමන්ව ඉතොමත් ඉක්මණියටන්ව හො ඉතො කිට්ටටු මොර්ගයකින්ව යොයුතු අතර අධි ොරිය
ඒ සේබන්වධකයන්ව ාරන්වනට වන ශ්යාම අයදුේපතට ඇතුලත් ළ යුතුය.

14.8

රොජ ොරි ගමන දී දීර්ඝ මොර්ගයකින්ව කහෝ වැඩි ශ්යාමක් ාැරීමට සිදුවන ආ ොරයකින්ව
එම ගමන කයදී ඇත්නේ, ඔහුට කගවනු ලබන්වකන්ව ඉතොමත් අරපිරිමැසුේාොය මුාල
පමණකි.

14.9

රොජ ොරි ගමන්ව සාහො කපෞද්ගලි
වොහනයක් කයොාො ගැනීමට අවසර දී ඇති
කසථව යින්වට ඒ සාහො අනුමත සැතහේ කුලිය කගවනු ලැකේ.

14.10

ගමන්ව ශ්යාේ ලබොගැනීම සාහො හිමි ේ ඇති කසථව යින්ව සිය රොජ ොරි ටයුතු සාහො
බසථ රථකයන්ව ගමන්ව රන්වකන්ව නේ එම බසථ ගොසථතු අධි ොරිය ශ්සින්ව වරින්ව වර න්රණය
රනු ලබන උපරිමය ට (මොසි ) යටත්ව ප්රතිපූර්ණය ළයුතු කේ.
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15.

සංයුක්ව දීමනො

15.1

රොජ ොරි ගමනක් කයදී ඇති කසථව කයකුට ඔහුකේ යැපීේ හො නැවන්කේ ගොසථතු
ආවරණය කිරිම පිණියටස සංයුක්ත දීමනොව කගවනු ලැකේ. කමම කගීම ලබො ගැනීමට
හිමි ේ ඇත්කත් යොමට සහ ඒමට රොජ ොරි ගමන කි.මි. 12ක් කහෝ ඊට වැඩි අවසථථො වල
පමණකි.

15.2

සංයුක්ත දීමනොව කගවනු ලබන

ොලසීමොව පහත ාැක්කේ.

15.2.1 පැය 24 ක් සේපූර්ණ අවසථථොවන්වහි සේපූර්ණ සංයුක්ත දීමනොව සහ
එයින්ව 25% අතිකර් දීමනොවක්.
15.2.2 පැය 24 ට අඩු නමුත් පැය 12 ට වැඩිනේ සේපූර්ණ සංයුක්ත දිමනොව
කගවනු ලැකේ.
15.2.3

පැය 12 ට අඩු නමුත් පැය 6 ට වැඩි නේ සංයුක්ත දීමනොකවන්ව
භොගයක් පමණක් කගවනු ලැකේ.

15.2.4 පැය 6 ට අඩු නේ සංයුක්ත දිමනො කගවනු කනොලැකේ.
15.3

ක්කෂථරකේ රොජ ොරී නියැලිය යුතු ඉංජිකන්වරුවරු,
ොර්මි
නිලධොරීන්ව, වැඩ
පරිපොල වරු හො යන්වර හො වොහන වල කසථවකේ නියතු කසථව යින්වසාහො කසථවො
සථථොනකයන්ව පිට සියළුම සංයුක්ත දීමනො කගශ්ය හැක්කක් මස ට දින 15
උපරිමය
ාක්වො පමණියට. අකනකුත් කසථව යින්වට කසථවො සථථොනකයන්ව පිටත රොජ ොරිකේ කයදීම
කවනුකවන්ව සංයුක්ත දීමනො කගවනු ලබන්වකන්ව මස ට දින 20
උපරිමයක් පමණියට.
කමම සීමොවන්ව අධි ොරිකේ අතයවශය රොජ ොරි මත කවනසථ කිරීකේ බලය
ළමනො රණ මණ්ඩලය සතුය.
තොව ොලි කසථවො සථථොන මොරු සේබන්වධකයන්ව සංයුක්ත දීමනො කගශ්ය හැක්කක් මස
කසථවො ොලයක් සාහො පමණියට.

15.4

සියයට ශ්සිපහ
(25%)
අතිකර්
වශකයන්ව දින 21 ාක්වො පමණකි.

15.5

සංයුක්ත දීමනොව ගණන්ව බලො කගශ්ය හැක්කක් අ ණ්ඩව රොජ ොරීකේ කයකාන
ොලසීමොව ට පමණකි.

15.6

සංයුක්ත දීමනො කගීේ ප්රමොණයන්ව පහත ාැක්කේ.
මොසි

සංයුක්ත දීමනොව කගශ්ය හැක්කක් උපරිම

වැටුප

පැය 12 ොල සීමොව සාහො
සංයුක්ත දීමනොව
රු. 350

රු. 16,084 ාක්වො
රු. 16,085 සිට 21,284 ාක්වො

රු. 400
රු.500

රු.21,285 සිට ඉහලට
15.7

සංයුක්ත දීමනො ඉඛලුේ කිරීම
සංයුක්ත දීමනො ඉඛලුේ කිරීකේ කපෝරමය සමග දින කපොකත් උධීතයක් හො
ොර්යොලකයන්ව බැහැරව රනු ලබන කසථවයට අාොලව අධි ොරිය මගින්ව නියම රනු
ලබන වොර්තොවක් ඉදිරිපත් රන බවට සහති යක් හො අධි ොරිය මගින්ව ලින්ව ලට
ඉඛලුේ රනු ලබන කඛ ණ ඉදිරිපත් ළ යුතුය.

15.8

සංයුක්ත දීමනො ලබො දීම පිළිබාව අධි ොරිය මගින්ව
රනු ලැකේ.
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ලින්ව

ලට ක්රකඛ

නිකුත්

16.

16.1

රොය ොරී ගමන්ව බිමන්ව කවනු කවන්ව කපෞද්ගලි
කගවන ප්රමොණයන්ව

රොජ ොරී ගමන්ව බිමන්ව කවනුකවන්ව භොශ්තො රනු ලබනකපෞද්ගලි
රනු ලබනුකේ පහත සාහන්ව අයට පමණියට.

වොහන සදහො

වොහන සාහො කගීේ

(අ).

රොජ ොරී ගමන්ව සාහො රොජ ොරි වොහනයක් අනුයුක්ත ර කනොමැති
කසථවො සථථොන වල ශ්ධොය හො මොණ්ඩලි නිලධොරින්වට තම කපෞද්ගලි
වොහනය රොජ ොරි සාහො භොශ්තො කිරීම කවනුකවන්ව

(ආ).

රොජ ොරි ගමන්ව සාහො අධි ොරිකයන්ව යතුරු පැදියක් කහෝ වොහනයක්
සපයො කනොමැති ක්කෂථර කසථව යින්ව සාහො තමොකේ යතුරුපැදිය භොශ්තො
කිරීම කවනුකවන්ව

16.2

රොජ ොරි ගමන්ව සාහො කහෝ ක්කෂථර ටයුතු සාහො කහෝ අධි ොරිකේ වොහනයක් සපයො
කනොමැති අවසථථො වලදී රොජ ොරි ටයුතු සාහො තම කපෞද්ගලි වොහන කයොාවො ගනු
ලබන අවසථථො වලදී ඒ සාහොත් මස ට උපරිම මුාල සාහොත් ළමනො රණ මණ්ඩළය
පූර්ව අනුමැතිය ලබොගත යුතුය.

16.3

රොජ ොරී ගමන්ව බිමන්ව සාහො කපෞද්ගලි
ලබන ප්රමොණයන්ව කමකසථය.

වොහන පොශ්ච්චි කිරිම කවනුකවන්ව කගවනු

ගමකන්ව කයකාන වොහනය

ධොවන කිකලෝමීටරය ට
කගශ්ය යුතු ප්රමොණය
රු.
17.00
13.00

කපෞද්ගලි

කමෝටර් රථ- කපට්ටරඛ
ඩීසඛ

කුලියට ගත් කමෝටර් රථ - කපට්ටරඛ
ඩීසඛ

17.00
13.00

කමෝටර් බයිසි ඛ

5.00
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17. සන්වනිකේදන මොර්ග
17.1

රොජ ොරි ලිපි ගනුකානු කිරිම ආයතන ප්රධොනියො මගින්ව
සභොපති කවත ඉදිරිපත්
අධයක්ෂ හරහො ඉදිරිපත්

ල යුතුය.

රන සියළුම රොජ ොරි සන්වනිකේාන අංශ ප්රධොනියො මඟින්ව
ළයුතුය.

17.2

අමොතයවරයො කවත කහෝ අමොතයොංශ කඛ ේවරයො කවත ඉදිරිපත් රන සියළුම
සන්වනිකේාන, අංශ ප්රධොනියො,අධයක්ෂ සහ සභොපති මඟින්ව ඉදිරිපත් ළයුතුය.

17.3

ප්රධොන ඇමතිතුමොට කහෝ කවනත් ඇමතිවරයකුට ඉදිරිපත් රනු ලබන සියළුම
සන්වනිකේාන අංශ ප්රධොනියො,අධයක්ෂ සහ සභොපති මඟින්ව අධි ොරිය භොර ඇමතිතුමො
මඟින්ව ඉදිරිපත් ළයුතුය.

17.4

සෑම කසථව යකුම තම ආසන්වනතම ප්රධොනියො මඟින්ව අංශ ප්රධොනියො සමඟ සන්වනිකේාන
ළයුතුය.

17.5

තම කසථවො අංශකයන්ව බැහැර කවනත් අංශය ට කහෝ කවනත් අංශය නිලධොරියකුට
ඉදිරිපත් රනු ලබන සියළුම සන්වනිකේාන තම අංශ ප්රධොනියො මඟින්ව ඉදිරිපත්
ළයුතුය.

17.6

සෑම කසථව යකුටම රොජ ොරි සන්වනිකේාන හැර කවනත් දුක්ගැනශ්ලි කහෝ ඉඛලීේ කේ
නේ, ඒවො අාොල පරිදි තම ප්රධොනියොට කහෝ අංශ ප්රධොනියොට කහෝ අධයක්ෂ කහෝ
සභොපතිට කහෝ ඍලිව ඉදිරිපත් ළ හැ .
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18. කද් පොලන අයිතිවොසි ේ

18.1

ශ්ධොය සහ මොණ්ඩලි
හිමි මක් නැත.

නිලධොරින්වට කද්ශපොලන අයිතිවොසි ේ භුක්ති ශ්දිමට

18.1.2 කද්ශපොලන අයිතිවොසි ේ අහිමි කසථව යකුට ජනොධිපති කත්රීම දී,
පොර්ලිකේන්වතු මැතිවරණය දී, පළොත් සභො මැතිවරණය දී, කහෝ පළොත්
පොලන මැතිවරණය දී යන්වාය දීම හැර කවනත් කිසිඳු ආ ොරය කද්ශපොලන
ටයුත්ත කයදීම ශ්කශථෂකයන්වම පහත සඳහන්ව කිසිඳු ටයුත්ත කයදීම
තහනේ කේ. මීට පටහැනිව ක්රියොකිරීම කසථවකයන්ව පහකිරීකේ ාවමවම ට
භොජනය ශ්යහැකි වරාකි.
18.1.2.1

ඉහත 18.1.2 හි සඳහන්ව මැතිවරණය ට සහභොගී ීම.

18.1.2.2

ඉහත 18.1.2 සඳහන්ව යන්වා අකප්ක්ෂ යකුට ආධොර කිරීම

18.1.2.3

ඉහත සඳහන්ව මැතිවරණයක් සඳහො තමොව නේ
පියවර ගැනීම.

18.1.3

ඉහත සඳහන්ව මැතිවරණය ට ඉදිරිපත් ීමට බලොකපොකරොත්තු
වන්වකන්වනේ නොම කයෝජනො පරයට අත්සන්ව තැබීමට කපර ඔහු
පළොත් කතොරතුරු තොක්ෂණ සේපත් සංවර්ධන අධි ොරිය
තමොකේ තනතුරින්ව ඉඛලො අසථශ්ය යුතුය.

18.1.4

පළොත් සභො මැතිවරණය ට අකප්ක්ෂ කයකු කලස ඉදිරිපත්
ීමට බලොකපොකරොත්තු වන්වකන්ව නේපළොත් සභො සහ පළොත්
පොලන ක්රකඛ පරිදි නිවොඩු ලබො ගත යුතුය.

රගනු ලැබීමට

18.2කද්ශපොලන අයිතිවොසි ේ හිමි නිලධොරින්ව
18.2.1 කද්ශපොලන අයිතිවොසි ේ අහිමි නිලධොරින්වට හැර කවනත් කසථවය යන්වට
පහත ාක්වො ඇති පරිදි කද්ශපොලන අයිතිවොසි ේ හිමි කේ.
18.2.2 ඔවුනට හිමි කද්ශපොලන අයිතිවොසි ේ කමකසථය.
18.2.2.1

කද්ශපොලන පක්ෂය සොමොජි ත්වය ලබොගැනීම සහ පක්ෂ
කද්ශපොලන ටයුතු වල නිරත ීම.

18.2.2.2

කද්ශපොලන ටයුත්ත ට අාොල රුණක් පිළිබඳව මත ප්ර ොශ
කිරීම. උාො :- හවත්පත ට ලිපි සැපයීකමන්ව කහෝ රැසථීමක්
ඇමන්කමන්ව.

18.2.2.3

ජනොධිපති මැතිවරණය, පොර්ලිකේන්වතු මැතිවරණය, පළොත් සභො
මැතිවරණය කහෝ පලොත් පොලන ආයතන මැතිවරණය යන
මැතිවරණ සඳහො අකප්ක්ෂ යකු කලස ඉදිරිපත් ීම.
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18.2.3පහත සඳහන්ව සීමොවන්වට යටත්ව කමම අයිතිවොසි ේ භොශ්තො

ළ හැ .

18.2.3.1 කද්ශපොලන පක්ෂය
ටයුතු වලට සහභොගී ීකේදි කහෝ රැසථශ්ේ ඇමන්ම
ආදිකේදි ආයතනය ට තමො ශ්සින්ව ඉටු රන රොජ ොරි ටයුතු වලට
බොධොවක් කනොවන පරිදි සිදුශ්ය යුතුය. එම ටයුතු වල නිරත ීම සඳහො
නිවොඩු කසථවො අවශයතොවයන්වට යටත්ව අධයක්ෂ ශ්සින්ව අනුමත ළ යුතුය.
18.2.3.2 ඉහත සඳහන්ව වන මැතිවරණය ට ඉදිරිපත් ීමට අකප්ක්ෂො
රන
කසථව යකු, ඒ සඳහො ළමනො රණ මණ්ඩළකේ ලිඛිත අවසරය අවම
වශකයන්ව නොමකයෝජනො දිනට දින 10 ටවත් කපර ලබොගත යුතුය.එවැනි
කසථව යකු නොමකයෝජනො දිනට සතිය ට පළමුව සිට මැතිවරණය අග
ාක්වො වැටුප් රහිත නිවොඩු මත තැබිය යුතුය. එවැනි තරඟය ට ඉදිරිපත්
වන කසථව යකුට, තමො කවත ඉතිරිව ඇති නිවොඩු භොශ්තො කිරීමට අවසර දිය
හැ .
18.2.4

පොර්ලිකේන්වතු මන්වත්රිවරකයකු කලස කතෝරොගනු ලැබුවකහොත් එදින සිට සිය තනතුරින්ව
ඉඛලො අසථශ්ය යුතුය.

18.2.5

ොර්යොල භුමිකයහි කද්ශපොලන රැසථීේ කනොපැවැත්ශ්ය යුතුය. සභොපතිකේ අනුමැතිය
ඇතිව අධි ොරිකේ කසථව යින්ව සොමොජි ත්වය ාරන වීත්තිය සමිතිය
රැසථීේ
ොර්යොල භුමිය තුල පැවැත්ශ්ය හැ . එම වීත්තිය සමිතිකේ සොමොජි ත්වය කනොාරන
කිසිකවකු එවැනි රැසථශ්ේ වලට සහභොගී කනොශ්ය යුතුය.

18.2.6

කද්ශපොලන අයිතිවොසි ේ හිමි කසථව යන්ව පිළිගත් කද්ශපොලන පක්ෂය ඉහළම මවු
සංශ්ධොනකේ පහත සඳහන්ව තනතුරක් ාරන්වකන්ව නේ ඔහුව ප්රධොන ොර්යොලයට සමීප
වැඩ සථථොනය ට පත් ළ යුතුකේ.

18.2.7

ඉහත සඳහන්ව ප්රතිලොභ හිමි ඉහලම මේ සංශ්ධොනකේ තනතුරු කමකසථය.
සභොපති
උප සභොපති
කඛ ේ
උප කඛ ේ
භොණ්ඩොගොරි

18.2.8

කමම ප්රතිලොභ හිමි කසථව යකුට එම තනතුර අහිමි ීකමන්ව කහෝ උසසථීමකින්ව කහෝ
සොමොනය කසථවො මැරුශ්ේ වලට යටත්වනු ඇත.

18.2.9

කමම ප්රතිලොභය හිමි කසථව යන්ව සෑමශ්ටම සොමොනය රොජ ොරි සහ ශ්නයොනුකුල ශ්ොම
ගැන්වශ්ේවලට යටත් කේ.

18.2.10 කමම ප්රතිලොභ ලබොගැනීමට අකප්ක්ිත කසථව යන්ව සභොපතිතුමො කවත පහත සඳහන්ව
රුණු ඇතුලත් ඉඛලීමක් ඉදිරිපත් ළ යුතුය.
ඉහළම මවු සංශ්ධොනකේ තමො ාරන තනතුර
කද්ශපොලන පක්ෂය නම සහ ලිපිනය
තමො කසථවය කිරිමට ැමති කසථවො සථථොනය
18.2.11 පිළිගත් කද්ශපොලන පක්ෂයක් යනු මැතිවරණ ක ොමසොරිසථවරයො ශ්සින්ව පිළිගනු ලැබු
කද්ශපොලන පක්ෂයකි.
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19. වෘත්තීය සමිති

19.1

ටයුතු

වීත්තිය සමිති සොමොජි යන්වට අනුග්රහ
ලියොපදිංචි වීත්න්ය සමිති වල සොමොජි යන්වකේ මොසි
ාොය
මුාල වැටුප්
කඛ ණකයන්ව අඩු ර ගනු ලැකේ. කේ සඳහො සෑම සොමොජි කයකුම සිය මනොපය
ප්ර ොශ කිරීමක් ලබොදිය යුතුය. ඕනෑම සොමොජි කයකුට කමම මනොප ප්ර ොශය ලිඛිතව
ඉඛලො අසථ රගත හැකිය. එවැනි ලිපිය පිටපතක් අාොල වීත්න්ය සමිතියටා යැශ්ය
යුතුය.

19.2

සොමොජි

ාොය

මුාඛ අය ර ගැනීම

වැටුප් කඛ ණය හරහො මොසි ාොය මුාඛ අය ර ගන්වනො වීත්න්ය සමිති අාොල අය
කිරීකේ කඛ ණයක් පිටපතින්ව යුතුව සෑම මස ම 10 වන දිනට කපර කගීකේ
නිලධොරියො කවත ඉදිරිපත් ළ යුතුය. ඒ අනුව මොසි වැටුප් කඛ ණකයන්ව අය කිරීේ
ර එම මුාඛ අාොල අය කිරීකේ කඛ ණකේ පිටපතා සමඟ මොසය අවසොනකේදී
වීත්න්ය සමිතිය කවත ඉදිරිපත් රනු ලැකේ.
19.3

වීත්න්ය සමිති සොමොජි යන්වට රොජ ොරි නිවොඩු
කසථවො අවශයතොවයන්වට යටත්ව ලියොපදිංචි වු වීත්න්ය සමිති වල වීත්න්ය සමිතිය
ශ්සින්ව අනුමත ළ සොමොජි යොට වොර්ි මහො සභො රැසථශ්මට සහභොගී ීම පිණියටස
රොජ ොරි නිවොඩු කානු ලැකේ. වීත්න්ය සමිති වල නිකයෝජිත ණ්ඩොයේ වලට අයත්
සොමොජි යන්වට, අමොතයවරකයකු, අමොතයොංශ කඛ ේවරයකු කහෝ කවනත්
නිලධොරියකු සමඟ සේමු සො ච්යොවක් පැවැත්ීම සඳහො රොජ ොරි නිවොඩු කානු
ලැකේ. කේ සඳහො සේමු සො ච්යොව ලින්ව අනුමත රන ලද්ාක් ශ්ය යුතු අතර
නිකයෝජිත සොමොජි යින්ව 3 ට කනොවැඩි ශ්ය යුතුය.
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20. බොහිර ආයවන සඳහො කවොරතුරු වොක්ෂ්ඨණ සේපත් සංවර්ධන අධි ොරිය
(බ.ප) කසථවය ලබොදීම
20.1

කපෞද්ගලි පොර්ශවය ට කහෝ පළොත් පොලන ආයතනය ට කහෝ රොජය සංසථථොව ට
කහෝ යේ කිසි ොර්යයක් ඉටු ර දීමට අධි ොරිකේ නිලධොරිකයකුට අවසර කානු
ලැබුවකහොත්, ගොසථතුකවන්ව ක ොපමණ ප්රතිශතයක් අධි ොරිකේ ගිණුමට බැර ල යුතු ා
යන්වන ළමනො රණ මණ්ඩළය ශ්සින්ව න්රණය රනු ඇත. එශ්ට ඉතිරි මුාල
නිලධොරියොට ප්රකයෝජනයට ගත හැ . සෑම අවසථථොව දීම යටත් පිරිකසයින්ව රු.250වක් කහෝ ඊට අඩු ගොසථතුවක් ලැකේ නේ සේපූර්ණ ගොසථතුවම ප්රකයෝජනයට ගැනීමට
නිලධොරියොට ඉඩ දිය යුතුය.

20.2

අධි ොරිකේ කසථවකයන්ව ලබො ගත් හහුණුව භොශ්ත රමින්ව, රොජ ොරී වැඩට බොධො
කනොවන පරිදි, ොර්යොල කේලොකවන්ව බොහිරව රනු ලබන ොර්යොලීය කනොවන වැඩ
කවනුකවන්ව ලැකබන ගොසථතුකවන්ව 10% ක් අධි ොරිය ගිණුමට බැර ල යුතුය.

20.3

ශ්ශථව ශ්ායොලය කහෝ කවනත් හහුණු ආයතනය බොහිර කද්ශ යකු වශකයන්ව
ටයුතු කිරීමට සහ ඒ සඳහො කගවනු ලබන ගොසථතුව භොර ගැනීමට ළමනො රණ
මණ්ඩළකේ පූර්ව අනුමැතිය ඇතිව අවසර දිය හැ . කමවැනි අවසථථොවන්වහි එම
කද්ශන ොර්යොල කේලොකවන්ව බොහිර ශ්ය යුතු අතර ක කසථවත් රොජ ොරි ටයුතු වලට
බොධොවක් කනොශ්ය යුතුය.
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21. කතොරතුරු නිකුත් කිරිම.

21.1

2016 අං 12 ාරණ කතොරතුරු ාැන ගැනීකේ අයිතිවොසි ේ පිළිබඳ පනත අනුව,
ටයුතු ළ යුතුය.
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