රජෙය් සාමාන ලිපිකාර ෙසේවෙය් / සරප් ෙසේවෙය් / ෙපොත් තබන්නා ෙසේවෙය් / ලබඩා භාර්කාර ෙසේවෙය් /
යතුරු ෙල්ඛන ෙසේවෙය් II “අ” ඛණ්ඩෙය් නිලධාරීන් I වැනි පන්තියට උසස් කිරීෙම් විභාගය
1998 (1999)
ආයතන කාර්ය පරිපාටිය
පශ්න සහ පිළිතුරු
පශ්න පහකට පිළිතුරු සපයන්න

පැය 01 යි මිනිත්තු 30 යි.

01. ෙකටි සටහන් ලියන්න.
ලියන්න.
I.

පත්වීම ෙපරදාතම කිරීම.
කිරීම.
පත්වීම් ෙපරදාතම කිරීම පිළිබඳව බලධාරියා රජ පරිපාලන අමාත ංශෙය් ආයතන අධ ක්ෂක වරයා
පත්වීම් ෙපරදාතම් කිරීම සඳහා පහත සඳහන් සුදුසුකම් තිබිය යුතුය.
(අ) ෙමම නිලධාරියා එම පුරප්පාඩු දිනෙය් සිට අඛණ්ඩව එම තනතුෙර් වැඩ කර තිබිය යුතුය.
(ආ) ෙපරදාතම ෙයෝජනා කරන දින සිට තනතුර පුරප්පාඩු වී තිබිය යුතුය.
(ඇ) එම දින වන විට එම තනතුර සඳහා අවශ සුදුසුකම් ලබාෙගන තිබිය යුතුය.
(ඈ) නිසි පත්කිරීෙම් නිලධාරියා විසින් වැඩ බැලීම සඳහා පත්වීම් ලිපියක් නිකුත්කර තිබිය යුතුය.
(ඉ) වැඩ බැලීෙම් වැටුප් ලබා ගැනීම සඳහා අමාත ංශෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය ලබාෙගන තිබිය යුතුය.

II.

රාජ ෙසේවෙයන් පරිභාහිර ෙසේවයන් සඳහා තාවකාලිකව මුදා හැරීම.
හැරීම.
රාජ

නිලධාරිෙයකු රාජ

ෙසේවෙයන් පරිභාහිර ෙසේවයක් සඳහා තාවකාලිකව මුදා හැරීෙම්දී පත්වීම්

බලධාරියාෙග් හා අදාළ සංස්ථා පධානියාෙග් එකඟතාවය තිබිය යුතු අතර ෙමෙසේ මුදා හැරිය හැකි උපරිම
කාලය අවුරුදු ෙදකකි. රජෙය් ෙසේවෙයන් තාවකාලිකව මුදාමැරීෙම්දී රජෙය් උවමනාවට හා තමන්ෙග්
උවමනාවට මුදා හැරිය හැක. රජෙය් උවමනාවකට මුදා හැරිෙය් නම් අදාළ ෙව්තනාධික හා උසස්වීම්
හිමිෙව්. තමන්ෙග් උවමනාවට නම් එම වරපසාද හිමි ෙනොෙව්. වයස 53 ඉක්මවූ අෙයකු සාමාන ෙයන් මුදා
හරිනු ෙනොලැෙබ්. තාවකාලික මුදා හැරීම නිසා අදාළ සංස්ථාව විසින් ඔහුෙග් වැටුපින් 25% ක් විශාම වැටුප්
අරමුදලට බැර කළ යුතුය.

III.

ෙසේවා සහතිකය.
සහතිකය.

ෙසේවා සහතික නිකුත්කරනු ලබන්ෙන් පහත සඳහන් නිලධාරීන් සඳහාය.
(අ) විශාම ගිය නිලධාරීන්
(ආ) ඉල්ලා අස්වූ නිලධාරීන්
(ඇ) තාවකාලික ෙසේවයක් අවසන් කළ නිලධාරීන්
ෙසේවා සහතිකයට පහත සඳහන් ෙතොරතුරු ඇතුලත් විය යුතුය.

IV.



නම



සාමාන හැසිරීම



තනතුර



ෙසේවෙයන් ඉවත් වීමට ෙහේතු



ෙසේවා කාලය



කාර්යක්ෂම තාවය

රාජ සංස්ථා,
ා, මණ්ඩල වලට
වලට ෙහෝ ෙපෞද්ගලික පාරශවයන්ට ෙසේවා ඉටු කිරීම ෙවනුෙවන් ෙගවන
ගාස්තු සඳහා සම්පූර්ණ කළයුතු පුර්ව ෙකොන්ෙද්සි .

ෙම් සඳහා අදාළ අමාත ාංශ ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. අවසර ෙදනු ලැබුව ෙහොත් ගාස්තුෙවන්
ෙකොපමණ පතිශතයක් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු ද යන්න අදාළ ෙල්කම් වරයා විසින් තීරණය කරනු
ඇත. එවිට ඉතිරි මුදල නිලධාරියාට පෙයෝජනයට ගත හැකිය. එතකුදු උවත් සෑම අවස්ථාවකදීම ෙහෝ සිය
පෙයෝජනයට ගැනීමට නිලධාරියාට ඉඩ දිය යුතුය.
විශ්ව විද ාලයක ෙහෝ විශ්ව විද ාල ආයතනයක බාහිර කථිකාචාර්ය වරෙයකු වශෙයන් ෙසේවය කරන
නිලධාරියා තම ෙද්ශන පවත්වන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම කාර්යාල ෙව්ලාෙවන් ආයතන අධ ක්ෂ අනුමත කර
ඇති ගාස්තු පමාණයන් ට අනුව ගාස්තු ලබා ගැනීමට ඉඩ දිය හැකිය.

V.

විශාම
විශාම පූර්ව නිවාඩු.
නිවාඩු.
(අ) නිලධාරීන්
විශාම ගැනීමට පූර්වාසන්නව එෙසේ විශාම ගන්නා අවස්ථාෙව්දී ඔහු ඉතිරිකරෙගන ඇති ඕනෑම වර්ෂ
ෙදකක ඉතිරි විෙව්ක නිවාඩු හා පවත්නා වසර සඳහා හිමි විෙව්ක නිවාඩු
(ආ) කණිෂ්ඨ ෙසේවකයන්ට

විශාම ගැනීමට පූර්වාසන්නව එෙසේ විශාම ගන්නා අවස්ථාෙව්දී ඔහු ඉතිරි කරෙගන ඇති ඕනෑම වසර
ෙදකක ඉතිරි අසනීප නිවාඩු සහ පවත්නා වසර සඳහා අසනීප නිවාඩු
(ඇ) දවස් පඩියට සිටින නිලධාරීන්ට
විශාම ගන්නා අවුරුද්ද සහ ඊට පූර්වාසන්න අවුරුද්ද ෙවනුෙවන් ඉතිරිව ඇති අසනීප නිවාඩු පමාණය
සහ විශාම ගන්නා අවුරුද්ද ෙවනුෙවන් ඉතිරිව තිෙබන සියළුම අනියම් නිවාඩු

( එක් ෙකොටසකට ලකුණු 5 බැගින් මුළු ලකුණු 25 යි )

02. බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිවල ඇතුලත කළ යුතු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පිළිබඳ විධිවිධාන
ෙමොනවාදැයි ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් ( II ) බරිච්ෙඡ්දෙය් සහ පරිපාලන චකෙල්ඛ
චකෙල්ඛ අංක 3/98 ආශෙයන්
ආශෙයන්
විස්තර කරන්න.
කරන්න.
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉමකින් ඔබිබ උසස් කිරීම පාලනය වන්ෙන් අදාළ තනතුර, ෙශේණිය ෙහෝ ෙසේවය
පිළිබඳ බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය මගිනි.
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉමකින් ඔබිබ නිලධාරිෙයකුට උසස් කිරීමට කලින් එෙසේ උසස් කරනු ලැබීමට ඔහුට
සෑම ආකාරයකින්ම සුදුසුකම් තිෙබන බවට සහතිකයක් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් දිය යුතුය.
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉමට ඉහළින් ෙහෝ වැටුප් පියවර ෙගවන පළමුවන පඩි ලැයිස්තුවට ෙමම සහතිකය
ඇමිණිය යුතුය.
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉමකින් ඔබිබට උසස් වීම් සඳහා නියමිත ෙකොන්ෙද්සි සියල්ලම නිලධාරියා සපුරා ඇති
ද අදාල පරිදි ඊළඟ කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉමට ෙහෝ ස්වකීය වැටුප් පරිමාණෙය් උපරිමයට පැමිෙණන්නට
කලින් ගතවන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුලදී ඔහුට පවරනු ලැබිය හැකි කවර රාජකාරියක් වුව ද කාර්යක්ෂම
ෙලස කිරීමට නිලධාරියාට හැකියා ඇතැයි ද අවස්ථාවට අදාල පරිදි අමාත ංශෙය් ෙල්කම් වරයාට ෙහෝ
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට ඒත්තු ගිය ෙහොත් මිස යෙථෝක්ත සහතිකය ෙනොදිය යුතුය.
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉමකින් ඔබිබ උසස් කිරීෙම් ෙකොන්ෙද්සියක් වශෙයන් විභාගයකින් සමත්විය යුතුව
තිෙබන විට ඒ විභාගෙයන් සමත් වූ දිනය එම සහතිකෙය් සඳහන් කළ යුතුය.
යම් නිලධාරිෙයකු කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉමකින් ඔබිබ උසස් කිරීම සඳහා ෙයොග නැතැයි තීරණය කළ
ෙහොත් ඒ බව ද, ඒ තීරණයට ෙහේතූන් ද නිලධාරියාට ලියා දැන්විය යුතුය. ඒ තීරණය ඔහු කාර්යක්ෂමතා
කඩ ඉෙමන් සමත්වන ෙතක් වැටුපු වර්ධක විලම්භනය කිරීමක් වශෙයන් කු◌ය
ි ාත්මක විය යුතුය.

කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉමකින් ඔබිබට උසස් ෙනොකළ යුතු යැයි ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියකු කරන
තීරණයවිරුද්දව රාජ

පරිපාලන අමාතංශෙය් ෙ◌ල්කම්වරයා ෙවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට

නිලධාරිෙයකුට පුළුවන. එෙහත් එෙසේ උසස් කරනු ලැබීමට සුදුසුකම් වශෙයන් නියම කර තිෙබන
විභාගයකින් සමත් වීමට ෙනොහැකි වීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන නිලධාරිෙයකු ෙග් උසස්වීම් නතර කර ඇති
අවස්ථාවකදී එබඳු අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ ෙනොහැක.
කාර්යක්ෂමතා කඩ ඉම් පරික්ෂණයකින්

සමත්වීෙම් අවශ තාවෙයන් නිලධ◌ාරිෙයකු නිදහස් කළ

හැක්ෙක් රාජ පරිපාලන අමාතංශෙය් ෙ◌ල්කම්වරයාට පමණි. එබඳු නිදහස් කිරීමක් කියාත්මක වන්ෙන්
ඊට අවසර දුන් දින සිට පමණි.

( ලකුණු 25 යි )

03. ( I ) ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් XII පරිච්ෙඡ්දය අනූව,
අනූව, රජෙය් ෙසේවකෙයකුට ලැබිය හැකි විෙශේෂ නිවාඩු
වර්ග ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
( ලකුණු 10 යි )
( අ )මුස්ලිම් භක්තික රජෙය් නිලධාරිෙයකුට සිය ආගමික වතාවත්වල ෙයදීම සඳහා සිකුරාදා දිනවල
පස්වරු එෙක් සිට පැය ෙදකකට වඩා ෙනොවන කාලයකට විෙශේෂ නිවාඩු දිය හැකිය.
(ආ) කාර්යාල ෙවලාව තුලදී පිළිගත් ආයතනයක පැවැත්ෙවන අධ න පන්ති වලට උෙද් පැයක් ෙහෝ සවස
පැයක් නිවාඩු දිය හැක.
(ඇ) මැතිවරණයකදී ඡන්දය පකාශ කිරීමට යාම පිණිස අඩුම කාලය වශෙයන් පැය 4 ක් වත් දිය යුතුය.
(ඈ) රජය පිළිගත් විද ාත්මක ෙහෝ වෘත්තීය ෙහෝ සංගමයක් විසින් ජාත න්තර සම්ෙම්ලනයකදී ශී ලංකාව
නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා ෙතොරාගන්නා ලද යම් රජෙය් නිලධාරිෙයකුට ඒ සඳහා පිටරට ය◌ාමට
අනුමැතිය ලැබී තිෙබ් නම් විෙශේෂ නිවාඩු දිය හැක.
(ඉ) කීඩාවන්හි ෙහෝ කීඩාවන්ට සම්බන්ධ ෙවනත් කටයුතුවල නිරතවන රජෙය් නිලධාරිෙයකුට විෙශේෂ
නිවාඩු දිය හැක.
(ඊ) වෘත්තීය සමිති සාමාජිකෙයකුට වාර්ෂික සම්ෙම්ලන වලට සහභාගී වීමට
(උ) කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පවත්වනු ලබන ෙසේවක අධ ාපන පාඨමාලාවකට සහභාගී වන
වෘත්තීය සමිති නිලධාරිෙයකුට එම ෙද්ශන පැවැත්ෙවන දිනයන්හි විෙශේෂ නිවාඩු දිය හැක.

(ඌ) ජීවානුහරණය සඳහා කාන්තාවන්ට දින හතක් ද පුරුෂයන්ට දින තුනක් ද නිවාඩු දිය හැක.
(එ) ෙසේවා වනිතා සාමාජිකාවකට එම රැස්වීම් වලට සහභාගී වීමට සඳහා මාසයක එක බැගින් නිවාඩු ලබා
දිය හැක.

( II ) පත්කිරීෙම් ෙහෝ උසස්
උසස් කිරීමක් සිදු කිරීෙම්දී පත්විම් බලධාරියාෙග් අවධානය ෙයොමුවිය යුතු
කරුණු දක්වන්න.
දක්වන්න.
( ලකුණු 15 යි )
1. තනතුරු අයවැය අධ ක්ෂ විසින් අනුමත කර ඇති බව
2. තනතුර සඳහා මුදලු පතිපාදනය කර ඇති බව
3. නිෂ්චිත වශෙයන් පුරප්පාඩුවක් ඇති බව
4. තනතුෙරහි අවශ තාවය
5. පත්වීම බඳවාගැනීෙම් පරිපාටියට අනුකූල බව
6. පත්කිරීෙම් බලය රා.ෙසේ.ෙකො. මගින් තමාට පවරා ඇති බව
7. පත්කරනු ලබන්නා අවශ සුදුසුකම් ලබා තිෙබන්ෙනක් බව

04. කාර්ය ස්ථානයකින් මාරු වී යාෙම්දී රජෙය් ෙසවකයකුට හිමි සංයුක්ත දීමනා,
දීමනා, ගමන් වියදම් හා
පවාහන වියදම් සම්බන්ධෙයන් ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් XIV

පරිච්ෙඡ්දෙය් ඇතුලත් විධිවිධාන

ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
( ලකුණු 25 යි )
එක් කාර්ය ස්ථානයකින් ෙවනත් කර්ය ස්තානයකට මාරැ කරනු ලැබූ නිලධාරිෙයකුට නියත වශෙයන්
ගමෙන් ෙය◌ුදුනා වූ ද, මහ මඟ රැදීම් අවශ වූ ද, ඒක් එක් දවසට ෙහෝ දවසින් ෙකොටසකට ෙහෝ තමාත්,
තමාෙග් භාර්යාවත්, වයස අවුරුදු ෙදොළහට වැඩි තමාෙග් එක් එක් දරුවාත් ෙවනුෙවන් සම්පූර්ණ සංයුක්ත
දීමනාව ද, අවුරුදු 03 සහ 12 අතර වූ එක් එක් දරුවාත් ෙවනුෙවන් සංයුක්ත දීමනාෙවන් භාගයක් බැගින්
ද ලබා ගත හැකිය. වයස අවුරුදු 21කට වැඩි පුතයකු ෙහෝ අවුරුදු 03 ට අඩු දරුෙවකු ෙවනුෙවන් සංයුක්ත
දීමනාව ෙගවිය ෙනොහැක.
සංයුක්ත දීමනාව ගණන් බලන්ෙන් පහත පරිදිය

(1) වාර්ෂික වැටුප රු.52720/- හා ඊට අඩු

=

150/-

()වාර්ෂික වැටුප රු.5272/-

-

81300/-=

180/-

()වාර්ෂික වැටුප රු.81301/-

-

133440/-=

230/-

()වාර්ෂික වැටුප රු.133441/- සහ ඊට වැඩි

=

280/-

ස්ථාන මාරුව ඔහු සිටින කාර්යාලෙය් සිට සැතපුම් 5 කට වැඩි හා සැතපුම් 15 කට අඩු දුරක් ඇතුලත පිහිටි
කාර්යාලයකට වූ කල්හි ඔහුෙග් වියදම් පතිපූර්ණය කරනු ලබන්ෙන් පමාණය සහ නියත වශෙයන්ම
පවාහනය කරන ලද බඩු සඳහා මිටි බැඳීම් සහ අනියම් වියදම් සම්බන්ධෙයන් පමණි.
ස්ථාන මාරුව ඔහු සිටි කාර්යාලෙය් සිට සැතපුම් 5ක දුරක් ඇතුලත වූ කාර්යාල වූ කල්හි ඔහුෙග් වියදම්
පතිපූර්ණය කිරීම පිළිපඳව සලකා බලනුෙය් ගෘහ භාණෟඩ ආදිය පවාහනය කිරීම ෙවනුෙවන් පමණි.
එතකුදු වුවත් අවශ ෙයන්ම දරනු ලැබූ අනියම් වියදම් පියවා ගැනීම පිණිස සාධාරණ මුදලක් ද ෙල්කම්
වරයාෙග් පූර්ව අනුමැතිය ඇතිව ඔහුට ෙගවිය හැක.

05. ( I ) ණයගැතිබාවෙයන් මිදීම සඳහා ණය ලබාගැනීමට අදාල විධිවිධාන සැෙකවින් සඳහන්
කරන්න.
කරන්න.
( ලකුණු 17 යි )
අවුරුදු 5 කට ෙනොඅඩු ස්ථීර ෙසේවයක් ඇති ඕනෑම නිලධාරිෙයක් ණය ගැති භාවෙයන් මිදීම සඳහා ණය
මුදලක් ලැබීමට හිමිකම් ලබයි.
දිය හැකි ණය මුදල රු. 7500/- ක් ෙහෝ ෙලවීමට ඇති ණය මුදල යන ෙදෙකන් අඩු මුදලකට සීමා විය
යුතුය.
ණයගැති භාවය සම්බන්ධෙයන් අවංක භාවෙයන් යුතුව ඉදිරිපත් ෙකෙරන ලිපිය පුමාණවත්ය
අවුරුදු 5 කට ෙනොඅඩු ස්ථීර වැටුප් සහිත ෙසේවයක් ඇති නිලධාරිෙයකු ඇපකරු වශෙයන් ඉදිරිපත් කිරීමට
පුළුවන. දැන් මීට අමතරව රක්ෂණ සංස්ථාව විසින් නිකුත් කර ඇති අගභාර රක්ෂණ සහතිකය ද පිළිගනු
ලැෙබ්.

( II ) වැටුප් ණය අත්තිකාරම් මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා ඇප කරුවකු අවශ වන අවස්ථාවක
දී ඇප කරුවකු ඉදිරිපත් කිරිම සම්බන්ධෙයන් ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් සඳහන් විධිවිධාන ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
( ලකුණු 08 යි )
වැටුප් ණය වර්ග පහත දැක්ෙව්.
1. ෙමෝටර්රථයක් මිලදී ගැනීම සඳහා
2. ෙමෝටර් සයිකලයක් / ස්කූටරයක් මිලට ගැනීම සඳහා
3. පාගන බයිසිකලයක් මිලට ගැනීම සඳහා
4. ආපදා ණය
5. නිවාසයක් තැනීම සඳහා ඉඩමක්ෙහෝ නිවාස ෙද්පලක් ෙහෝ අත්කර ගැනීම සඳහා
6. ණයගැති භාවෙයන් මිදීම සඳහා
ඉහත ඒ ඒ වැටුප් ණය සඳහා ඇප කරුවන් පහත දැක්ෙව්
01. ණය මුදලක් එක් අවුරුද්දකට වැටුපට අඩු නම් ඇපකරු අවුරුදු 5 කට ෙනොඅඩු විශාම වැටුප් හිමි රජෙය්
නිලධාරිෙයකි අවුරුද්දක වැටුපට වැඩිනම් ඇපකරු අවුරුදු 10 කට ෙනොඅඩු විශාම වැටුප් හිමි රජෙය්
නිලධාරිෙයකි. ෙනොඑෙසේ නම් අගභාර රක්ෂණ සහතිකය.
02. අවුරුදු පහකට ෙනොඅඩු ෙසේවයක් ඇති විශාම වැටුප් සහිත රජෙය් නිලධාරිෙයකි. ණය ලබා ගන්ෙන්
තාවකාලික නිලධාරිෙයකු නම් වසර 10කට වැඩි විශාම වැටුප් හිමි නිලධාරිෙයකි. ෙනොඑෙසේ නම්
අගභාර රක්ෂණ සහතිකය.
03. නිලධාරියාට අවුරුදු 10 කට ෙනොඅඩු විශාම වැටුප් සහිත ෙසේවයක් ඇත්නම් ඇපකරුෙවකු අවශ
ෙනොෙව්. එවැනි ෙසේවයක් ඇත්නම් අවුරුදු 5 කට ෙනොඅඩු විශාම වැටුප් සහිත ෙසේවයක් ඇති රජෙය්
නිලධාරිෙයකි ෙනොඑෙසේ නම් අගභාර රක්ෂණ සහතිකය.
04. නිලධාරියාට විශාම වැටුප් සහිත අවුරුදු 10 කට වැඩි ෙසේවයක් ඇත්නම් ඇපකරුවන් අවශ
ෙනොෙව්.අනිත් අවස්ථාවලදී අවුරුදු 10 කට වනැඩි විශාම වැටුප් සහිත ෙසේවයක්ඇති ඇපකරුෙවකු
ෙහෝ අවුරුදු 5 කට ෙනොඅඩු විශාම වැටුප් සහිත ෙසේවයක් ඇතිඇපකරුවන් ෙදෙදෙනකු ෙහෝ අවශ ෙව්.
ෙනොඑෙසේ නම් අගභාර රක්ෂණ සහතිකය.
05. ණය මුදල අවුරුද්දක වැටුපට වැඩිනම් වසර 10 ක ෙසේවයක් ඇති විශාම වැටුප් හිමි නිලධාරිෙයකි. ණය
මුදල අවුරුද්දට අඩුනම් ඇපකරු අවුරු◌ුදු 5 කට ෙනොඅඩු ෙසේවයක් ඇති රජෙය් නිලධාරිෙයකි.
ෙනොඑෙසේ නම් අගභාර රක්ෂණ සහතිකය.
06. අවුරුදු පහකට ෙනොඅඩු විශාම වැටුප් සහිත ෙසේවයක් ඇති නිලධාරිෙයකි. ෙනොඑෙසේ නම් අගභාර
රක්ෂණ සහතිකය.

06. ( I ) රාජ ලිපි ෙල්ඛනභාරය,
ෙල්ඛනභාරය, ඒවා ආරක්ෂා කර තබාගැනිම සහ විනාශ කර දැමීම ස්මබන්ධෙයන්
ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් XXVIII පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන් විධිවිධාන විස්තර කරන්න.
කරන්න.
( ලකුණු 10 යි )
01. ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් භාරෙය් පවතින රජෙය් කාර්යාල වල ඇති සියළු ලිපි ෙල්ඛන හා ලිය කියවිලි
සුරක්ෂිත භාරය, පාලනය හා ඒවා ආරක්ෂාකර තබාගැනීම සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්
වගකිව යුතුෙව්.
අවුරුදු 25 කට ෙනොඅඩු කාලයක් ගතවී ඇති රජෙය් ෙල්ඛන ආරක්ෂා කර තබා ගැනීම සඳහා ජාතික
ෙල්ඛනාගාරය ෙවත යැවිය යුතුය. ස්ථීර සංරක්ෂණය සඳහා ෙල්ඛනාගාරය ෙවත යැවිය යුතු ෙල්ඛන
පිළිබඳ උප ෙල්ඛන සහ වටිනාකමක් නැති ෙසේ සලකා විනාශ කළයුතු එදිෙනදා ෙල්ඛන පිළිබඳ
උපෙල්ඛන පිළිෙයල කිරීම ද කලින් කල ඒවා යාවත්කාලීන කිරීම ද ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින්
ජාතික ෙල්ඛනාගාර අධ ක්ෂකෙගන් විමසා කළ යුතුය.
වටිනා කමක් නැති වාර්තා සහ විනාශ කිරීමට අනුමත කර ඇති ෙල්ඛන වාරිකය විනාහ කර දැමීම සඳහා
දිනයක් එක් එක් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නියම කළ යුතු අතර, එම ෙල්ඛන විනාශ කළ යුත්ෙත්
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් වගකීම හා නිෙයෝග මත පමණි.
විනාශ කර දැමූ එක් එක් ෙල්ඛනයක් ෙහෝ වාර්තාවක් සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් ෙතොරතුරු දැක්ෙවන
වාර්තාවක් සුදුසු ෙරජිස්ටරයක ලියා තබා එම ෙරජිස්ටරය ආරක්ෂා කර තබා ගත යුතුය.
(i) ෙල්ඛනෙය් ෙන◌ාෙහොත් ලිපිෙගොනුෙව් අංකය හා දිනය
(ii) විෂයය
(iii) ඊට අදාල කාල පරිච්ෙඡ්දය
(iv) එහි අඩංගු කරුණු සිරිත් වශෙයන් ෙකෙරන එදිෙනදා කටයුතු පිළිබඳ ඒවි ෙනොෙව් නම් ඒ පිළිබඳව
සාරාංශයක්
(v) විනාශ කිරීමට බලය දුන් ලිපිෙය් ෙයොමුව
(vi)විනාශ කර දැමූ පිළිෙවල
(vii) විනාශ කර දැමූ දිනය
සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා ෙතෝරාගත් ෙල්ඛණ හා වාර්තා අවුරුද්දකට වරක් ජාතික ෙල්ඛනාගාරය ෙවත
යැවිය යුතු අතර, දිනය ජාතික ෙල්ඛනාගාර අධ ක්ෂ සමඟ සාකච්චා ෙකොට නියම කර ගත යුතුය.

( II ) ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් ඉහත සඳහන් පරිච්ෙඡ්දය අනූව විනාශ ෙනොකළ යුතු ලිපි ෙල්ඛන
ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
( ලකුණු 15 යි )

විනාශ ෙනොකළ යුතු ලිපි ෙල්ඛන පහත දැක්ෙව්
(1) 1948 ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව පිහිටුවීමට ෙපර යටත් විජිත භාර ෙල්කම් කාර්යාලය සමඟ ගනු
ෙදනු කළ ලිපි
(2) ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පතිස්ථාපනය, පරිපාලනය, නිලධාරීන් පත් කිරීම හා ෙදපාර්තෙම්න්තු
අවසන් කිරීම සම්බන්ධෙයන් වූ ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා
(3) සෑම වටිනාකමකින්ම අළුතින් නිකුත් කරන ලද මුදල් ෙනොට්ටුවල හා කාසි වල ආදර්ශ සහ
ස්ථීර සංරක්ෂණ සඳහා පකාශයට පත්කර ඇති ෙවනත් ෙල්ඛන
(4) පතිපත්ති කරුණු පිළිබඳ ලිපි ෙගොනු
(5) ජනාධිපති විසින් ෙහ◌ා◌් අමාත වරෙයකු විසින් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙහෝ පත්කරන
ලද පරික්ෂන කමිටුවක් පිළිබඳ වාර්ථාවක්
(6) පතිපත්තිමය කරුණු කියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ෙල්ඛනයක් ෙහෝ වාර්තාවක්
(7) ෙද්පළ පිළිබඳ හිමිකම් ෙල්ඛන, කාල සීමාවන්ට යටත් නැති වන්දි සඳහා හිමිකම් පෑෙම්
ෙල්ඛන
(8) ජාතික වැදගත්කමක් ඇති සිදුවීම් පිළිබඳ වාර්තා
(9) විද ාත්මක හා කාර්මික පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන පිළිබඳ ෙල්ඛන
(10)

ඉඩම් හා ෙද්පලවල වටිනාකම පිළිබඳ ෙල්ඛන

(11)

ආරක්ෂා කළ යුතු යැයි නීතිෙයන් නියම ෙකෙරන ෙල් ඛන

