රාජ හා පලාත් රාජ ෙසේවෙය් සාමාන ලිපිකාර ෙසේවෙය්,
ෙය්, සරප් ෙසේවෙය්,
ෙය්, ෙපොත් තබන්නා ෙසේවෙය්,
ෙය්,
ගබඩා භාරකාර ෙසේවෙය්,
ෙය්, යතුරු ෙල්ඛක ෙසේවෙය් II අ ඛණ්ඩෙය් නිලධාරීන් I වැනි පංතියට උසස්
කිරීෙම් ෙයෝගතා
ෙයෝගතා පරීක්ෂණය
1997 ෙදසැම්බර්
ආයතන කාර්ය පරිපාටිය
( ආයතන සංගහය
සංගහය )
පැය එකයි මිනිත්තු
මිනිත්තු තිහයි.
තිහයි.
පශ්න හතරකට
තරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
සපයන්න.
01. ෙකටි සටහන් ලියන්න.
ලියන්න.
I.

මාරු මණ්ඩලය.
මණ්ඩලය.

මාරු මණ්ඩලය විසින් මාරුකිරීම් කටයුතු පිලිබදව කාලසටහනක් සකස් කර ගත යුතු ෙව්. එම
කාලසටහනට පහත සදහන් ෙතොරතුරු ඇතුලත් විය යුතුය.
ඒ) ඉල්ලුම් පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය
බී) මාරු මණ්ඩලෙය් තීරණය දැනුම් ෙදන දිනය.
සී) අභියාචනා භාරගන්නා දිනය.
ඩී) අභියාචනා මණ්ඩලෙය් තීරණය දැන්විය යුතු දිනය
මාරු මාණ්ඩලයක සංයුතිය පහත සදහන් ෙව්.
I.

අස්ථාන මාරුඅභියාචනා මණ්ඩලය සදහා නම් කරන ලද නිලධාරිෙයක්

II.

මුළු නිලධාරී සංඛාෙවන් 15% ක් නිෙයෝජවය කරන එක් එක් වෘත්තීය සමිතියකින්
නිෙයෝජිතයින් එක් අෙයකු බැගින් ෙහෝ

III.

පූර්ණ කාලීනව වෘත්තීය සමිතිකටයුතු සදහා නිළධාරීයකු මුදාහැර ඇති එක් එක් වෘත්තීය
සංගමයකින් නිෙයෝජිතෙයක්.

IV.

පාලන අංශෙයන් නිෙයෝජිතයන් ෙදෙදෙනක්.

II.

රාජ ෙසේවෙය් ෙවනත් තනතුරකට පත් කිරිම සඳහා මුදවා ගැනීම.
ගැනීම.

රාජ්ය ෙසේවෙය් දැනටමත් ෙසේවය කරණ නිලධාරියකුට ඕනෑම අවස්ථාවක ෙවනත් රජෙය්
තනතුරකට යා හැකිය. එෙහත් එ සඳහා කමෙව්දයක් ඇත. එනම් පළමුෙවන්ම තමා සිටින
තනතුෙරන් මුදවා ගත යුතුය. ෙමෙසේ මුදා හරිනු ලබන්ෙන් පත්විම් බලධාරියා විසිනි.
අදාල බලධාරියා ෙවත ඉල්ලිම ඉදිරිපත් කළ යුතෙත් තම ෙද්පාර්තෙම්න්තු පධානියා
මඟිනි.
නිලධාරියකු මුදා හැරීම අවස්ථාවකම ආයතනෙය් පත්වීම් බලධාරියා විසින් කරනු ලබන
අතර සමහර අවස්ථාවලදී එෙසේ ෙනොකරනු ලබයි. එනම්,
•

නිලධාරියා බැඳුම්කරයකට යටත්ව ෙසේවෙය් සිටින විට.

•

විෙශේෂෙයන් පුහුණු කරවා ඇති විට.

•

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩකටයුතු වලට හානියක් වන අවස්ථාවලදී.

ෙමෙසේ පුහුණුවක් ලබා තිබුනත් එම පුහුණුව අළුත් තනතුෙර්දී ඒ ආකාරෙයන්ම
පෙයෝජනවත වන නිසා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර මුදා හැරීම කළ හැක.
මුදාහැරීෙම්දී

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට

පශ්නයක්

වන

අවස්ථා

වලදී

අමාතාංශෙය්

ෙලකම්ෙගන් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.

III.

උසස් කිරීෙම්
කිරීෙම් දී ෙගවන වැටුප.
වැටුප.

උසස්වීම් ලබන අවස්ථාෙව් නිලධාරියා අවසාන වශෙයන් ලැබූ වැටුප් හා නව වැටුප් පරිමානෙය් වැටුප්
පියවරවල් අතෙර් ගැෙන් නම් ඔහු ඉහල වැටුප් පියවෙර් තබනු ලබන අතර ඔහුට අතිෙර්ක වැටුප්
වර්ධකයක්ද ෙගවනු ලැෙබ්.
උසස්කිරීෙම්දී නිලධාරියකු අවසාන වශෙයන් ලැබූ වැටුප හා නව වැටුප් පරිමානෙය් ආරම්භක
වැටුපට ෙහෝ වැටුප් පියවරකට අනුරෑප ෙව් නම් ඔහු ඊලග ඉහල වැටුප් පියවෙර් තබනු ඇත.
උසස්කිරීෙම්දී නිලධාරියකු අවසාන වශෙයන් ලැබූ වැටුප නව වැටුප් පරිමානෙය් ආරම්භක
වැටුපට එක් වැටුප් වර්ධකයකින් ෙහෝ ඊට වැඩි වැටුප් වර්ධක ගණනකින් ෙහෝ අඩුවන්ෙන් නම් ඔහු,
නව වැටුප් පරිමාණෙයන් ආරම්භක වැටුෙපහි තබනු ලැෙබ්.
උසස්වීම් ලබන අවස්ථාෙව්දී ස්වයං කීය වැටුප් පරිමානෙය් උපරිමෙය් සිටිනම් ඔහුට
රැදී සිටීෙම් වාසි ලබාදිම ආයතන අධක්ෂ විසින් තීරණය කරනු ඇත.

IV.

පසුත නිවාඩු .

රජෙය් නිලධාරිනියකට තම දරු පසූතිෙයන් පසුව නිවාඩු හිමිකම ඇත. ෙමය පළමු සහ
ෙසවන සජීවි දරු උපත් ෙවනුෙවන් වලංගු වන අතර ෙම් සඳහා සම්පුර්ණ වැටුප් සහිත
දින 84 ක කාලයක නිවාඩුවක් හිමි ෙව්. ඊට පසුව එළෙඹන දරු උපත් සඳහා සති 06 ක
නිවාඩුවක් හිමිෙව්.
පසූත නිවාඩු ගණන් බැලීෙම්දී එම නිවාඩුව සඳහා රජෙය් නිවා ඩු දින ෙසනසුරාදා ඉරිදා
දින ඇතුලත් ෙනොකල යුතුය. සති 12 යනුන වැඩ කරන දින වශෙයන් නිවාඩු ලබා දිය
යුතුය.
නව චකෙල්ඛනය අනූව පළමු 84 අවසන් වූ පසු ඊලඟ දින 84 අඩවැටුප් ලබා ගත හැකිය.
ෙමම අඩ වැටුප් නිවාඩු ගණන් බලනුෙය් රජෙය් නිවාඩු ෙසනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන්
සහිතවය.
ඊට තවත් නිවාඩු අවශනම් වැටුප් රහිත දින 84 ක නඅවාඩුවක් ලබා ගත හැකි අතර එම
දින 84 ගණන් බලනුෙය් රජෙය් නිවාඩු ෙසනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනයන්ද ඇතුළුවය.

V.

අතිකාල දිමනා ෙගවිය හැකි අවස්ථා.
ා.

අතිකාල වැඩ සදහා මුදල් වැය කල යුත්ෙත් අදාල කටයුත්ත ඉටු කිරීමට අන් කිසිම මාර්ගයක්
නැති අති විෙශේෂ අවස්ථාවලදී පමණි උදාහරණයක් වශෙයන් කියෙතොත් ෙදපාර්ථෙම්න්තුව තුල ඒ
සදහා වැඩ පිලිෙවලක් ෙයොදාගත ෙනොහැකි අවස්ථාෙව්දීය.
අතිකාල දීමනා ෙගවිය යුතෙත් නිශ්චිත ව්ශෙයන් නියම කරන ලද්දා වූ සාමාන වැඩ
කටයුත්තකදී පරිබාහිර වූ ද, සාමාන කාර්යාල ෙව්ලාව තුල කළ ෙනොහැකි වූද වැඩ සඳහා පමණි.

02. චර්යා සටහන් පතයක්
පතයක් පවත්වා ෙගන යාම සම්බන්ධෙයන් ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් VI පරිච්ෙඡ්දෙය්
සඳහන් විධිවිධාන ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
ස්ථීර වශෙයන් ෙහෝ පරිවාසයට යටත් ෙකොට ෙහෝ ගිවිසුමක් පිට ෙහෝ තාව කාලිකව ෙහෝ අනියම්ව
ෙහෝ යම් නිලධාරිෙයකු තනතුරකට පත් ෙකෙරන විට ඒ නිලධාරියා ෙවනුෙවන් චර්යා සටහන්
පත්රයක් වහාම පිළිෙයල කළ යුතුය.

එහි ඇතුලත් කළ යුතු කරුණු ෙමෙසේය.
ෙසේවෙය් ස්ථීර කිරීම, පර්වාස කාලය දීර්ඝ කිරීම, පත් වීම අවසන් කිරීම, මාරු කිරීම්, උසස් කිරීම්, මුදා
හැරීම් , වැටුප් වර්ධක අනුමත කිරීම්, වැටුප් වර්ධකය තාවකාලික අත්හිටුවීම, නතර කිරීම, අඩු කිරීම,
විලම්බනය කිරීම, කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉමි වලින් උසස් කිරීම් ෙහෝ එම උසස් කිරීම්, අනුමත

ෙනොකිරීම වැඩ තහනම් කිරීම, තත්වෙයන් පහත දැමීම, ෙසේවෙයන් පහ කිරීම, ඉල්ලා අස්වීම, විශාම
ගැන්වීම, නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවීම.
චර්යා සටහන් පත ගන්නා ෙපොදු ආකෘති පත පහත සඳහන් ෙව්.

(අ) විශාම වැටුප් හිමි නිලධාරීන්

- ෙපො. ආ. 53 අ

(ආ) විශාම වැටුප් අහිමි මාසික වැටුප් - ෙපො. ආ. 23 අ
ලබන නිලධාරීන්
(ඇ) විශාම වැටුප් අහිමි දවස් පඩි

- ෙපො. ආ. 22 2

ලබන නිලධාරීන්

ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් නිලධාරීන්ෙග් චර්යා සටහන් පිටපත් ෙදකකින් යුක්තව තබා ගත යුතුය. එක් එක්
පිටපතක් නිලධාරියා ෙසවය කරන

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවහි ද අෙනක් පිට පත ඒකාබද්ධ ෙසේවා

අධක්ෂ ෙවතද තබා ගනු ලැෙබ්.

ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් නිලධාරීන් සම්බන්ධෙයන් ඉහත විස්තර කරන ලද ෙවනස් වීම් ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා විසින් මාස්පතා ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධක්ෂකට වාර්තා කළ යුතුය. එම විස්තර වාර්තා කළ
යුත්ෙත් 228 වැනි ෙපොදු ආකෘතිෙයනි.

ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානින් විසින් ඉහත දක්වන ලද ෙවනස් කම් සිදුවූ විගස විගණකාධිපති වරයාට
වාර්තා කළ යුතුය. නිවාඩු පිළිබඳ වාර්තා කිරීමට භාවිතා කරනු ලබන්ෙන් 96 වැනි ෙපොදු ආකෘති
පතයයි.

චර්යා සටහන් පතෙයහි නිලධාරියාට අහිතකර සටහනක් ලියූ පසු ඒ බව නිලධාරියා දැන්විය යුතුය.

යතුරු ලා වැසිය හැක් ස්ථානයක චර්යා සටහන් පත සුරක්ෂිතව තබා ගත යුතුය. ඒවා අකාරාදී
පිළිෙවලට තබා ගත යුතුය. චර්යා සටහන්වල භාරය ෙජ්◌ෂ්ඨ ලිපිකරුෙවකුට පැවරිය යුතුය.

පශංසා හා ෙදෝෂ දර්ශන පිළිබඳ ෙතොරතුරු 230 අ දරණ ෙපොදු ආකෘති පත වල ලියා චර්යා සටහන්
පත සමඟ ෙගොනු කර තැබිය යුතුය.

උපන් දිනය චර්යා සටහන් පතෙයහි සටහන් කළ යුතුය.

චර්යා සටහෙනහි ගත කරනු ලබන සෑම සටහනක් ම නිවැරදි බවට මාණ්ඩලික නිලධාරිෙයකු විසින්
සහතික කළ යුතුය. චර්යා සටහන් පතය නිසි පරිදි පවත්වාෙගන යනු ලැෙබ් ද යන්න මාස තුනකට
වරක් බැගින් මාණ්ඩලික නිලධාරිෙයකු විසින් පරික්ෂා කර බැලිය යුතුය.

එක් ෙදපාර්ත ෙම්න්තුවක් තවත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට ස්ථාන මාරු කරන විට පිටපතක් සකස් කර
තම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත තබා ෙගන මුදල් පිටපත රහසිගතව රහසිගතව මාරුවී ගිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යැවිය යුතුය.

විශාම ගන්නා විට චර්යා සටහන් පතය විශාම වැටුප් ගණන් බැලීම සඳහා විශාම වැටුප් අධක්ෂක
ෙවත යැවිය යුතුය.

03. දිවයිෙනන් බැහැර ගතකිරීම සඳහා විෙව්ක නිවාඩු ලබාගැනිම සම්බන්ධෙයන් ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය්
XII පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන් විධිවිධාන
විධිවිධාන ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
04. ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් XVI පරිච්ෙඡ්දය
පරිච්ෙඡ්දය අනූව රජෙය් නිලධාරිෙයකු සතු නිවාඩු
නිවාඩු ගමන් දුම්රිය බලපත
හිමිකම් පිළිබඳව විස්තර කරන්න.
කරන්න.
රජෙය් නිළධාරිෙයකුට නිවාඩු ගමන් සදහා දුම්රිය බලපත හිමිෙව්. වසරකට හිමිවන පමාණය කට්ටල
තුනකි.

වසරක තාවකාලික ෙසේවයක් සම්පූර්ණ කර ඇති නිළධාරිෙයකුටද කට්ටල එකක් හිමිෙව්. අනියම්
නිවාඩු ලැබීමට සුදුසු කම් ලබා ඇති දවස් පඩිලබන නිළධාරිෙයකුට ද වසරකටකට්ටල එකක් හිමිෙව්.
මුල් වර්ෂය තුලදී පත්වීම් ලද අෙයකුට අනුපාතිකව බලපත නිකුත් කරනු ලැෙබ්. වැඩ
තහනම් කරනුලැබූ නිළධාරිෙයකුට බලපත ෙනොදිය යුතුය.
පළෙවනි පංතිෙය් ගමන් කිරිමට අහිමි කම් ඇති නිළධාරිෙයකුට වායු සමනය කළ මැදිරියක
ෙහෝ නිරික්ෂණ මැදිරියක ඉඩ පහසුකම් ලබා ගැනිමට පුළුවන. දුම්රිෙය් එකවැකි ෙදකවැනි පංතිෙය්
ගමන් කරන නිළධාරිෙයකුට නිදන මැදිරි පහසුකම් ලබාගැනීමට පුළුවන.
අවිවාහක ෙහෝ වැන්දඹු ෙහෝ නිලධාරිෙයකු සම්බන්ධෙයන් නම් ඔහුෙගන් සැබවින්ම
යැෙපන පියා/ මව හා /ෙහෝ සෙහෝදර/ සෙහෝදරියන් සදහාද බලපත නියමිත පමාණයම හිමි ෙව්.
වයස අවුරුදු 3 ට අඩු දරුවකුට නිවාඩු බලපතයක් නිකුත් ෙනොකල යුතුය. අවුරුදු 3 ට වැඩි 12ට අඩු වූ
දරුවකුට අර්ධ පෙව්ශපත යක් නිකුත් කළ හැක.
පාවිච්චි ෙනොකරන ලද බලපතයක් එය පාවිච්චි කල හැකිව තිබූ අන්තිම දිනෙය් සිට දින 3
ක් ගතවන්නට ෙපර නිකුත් කල නිළධාරියා ෙවත ආපසු යැවිය යුතුය.
පෙව්ශපත යක් ෙවනත් අෙයකුට පැවරිය ෙනොහැක. එෙසේ පවරා ඇති බව ඔප්පු උවෙහොත්
දඩුවම් පැමිණවිය හැක.

නිළධාරිෙයකු එක්ෙදපාර්ථෙම්න්තුවකින් ෙවනත් ෙදපාර්ථෙම්න්තුවකට මාරුකරනු ලබන
විට ඔහු සිටී ෙදපාර්ථෙම්න්තුෙව් පධානියා විසින් ඒ නිළධාරියාට ඒ මුදල් වර්ෂෙය් නිකුත් කරන ලද
බලපත පිලිබද විස්ථර අළුත් ෙදපාර්ථෙම්න්තුෙව් පධානියාට දැන්විය යුතුය.

05. ඇතැම් වර්ගවල
වර්ගවල ෙලඩ ෙරෝග වලින් ෙපෙළන රජෙය් නිලධාරීන්ට ලබිය හැකි විෙශේෂ සහන
ෙමොනවාදැයි ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් XXIII පරිච්ෙඡ්දය හා අදාළ චකෙල්ඛ
චකෙල්ඛ ඇසුරින් විස්තර කරන්න.
කරන්න.

06. ( I ) නිවාස ෙද්පලක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා වැටුප් ණය ලබාගැනීෙම්දී ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි
ෙල්ඛන පිළිබඳව ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් XXIV පරිච්ෙඡ්දය ආශෙයන්
ආශෙයන් විස්තර කරන්න.
කරන්න.
නිවසක් තැනීම සඳහා ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට ණය මුදලක් ලබා ගැනීෙම්දී සම්පූර්ණ කළ යුතු ලිපි
ෙල්ඛන පහත දැක්ෙව්.

I. වටිනාකම් පිළිබඳ වාර්තාව
II. මිනින්ෙදෝරු ප්ලෑන
III. ඉඩෙම් විස්තරය
IV. ඇප කරුෙවෝ
V. ඇෙටෝර්නි බලය
VI. ගිවිසුම් පතය - (263 වැනි ෙපොදු ආකෘති පතය)
VII. ඇප බැඳුම් කරය- (264 වැනි ෙපොදු ආකෘති පතය)
VIII. ඇෙටෝර්නි බලය පැවරීෙම් ලියවිල්ල - (265 වැනි ෙපොදු ආකෘතිය)
IX. දිසාපකිවරයාෙග් අනුමැතිය.
( II ) වැටුප් ණය ලබා ගන්ෙන් නිවසක් ඉදි කිරීම සඳහා නම් ඉදිරිපත් කළ යුතු අමතර ලිපි
ෙල්ඛන ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
•

පලාත් පාලන මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇති නිවාස සැලැස්ෙම් සහතික පිටපත.

•

නිවාස ඉදි කිරිම සඳහා එම භූමිය ෙයෝග බවට පාෙද්හිය ෙල්කම්වරයාෙගන් ලබා ගත්
සහතිකයක්.

•

නිවස ඉදිකිරීමට යන වියදම පිළීබඳ සහතික කරන ලද ඇස්තෙම්න්තුව.

