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 2000
200 ( 2001 )
ආයතන කාර්ය පරිපාටිය
පශ්න සහ පිළිතුරු
පශ්න පහකට පිළිතුරු සපයන්න

පැය 01 යි මිනිත්තු 30 යි.

01. පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධව ෙකටි සටහන් ලියන්න.
ලියන්න.
I.

ෙසේවා සහතිකය.
සහතිකය.

ෙසේවා සහතික නිකුත් කළ හැක්ෙක් පහත සදහන් නිළධාරීන් ෙවනුෙවන් පමණි.
I.
II.
III.

විශාම ගත් නිළධාරීන්
සිය කැමැත්ෙතන් ඉල්ලාඅස් වූ නිළධාරීන්
තාවකාලික පත්විමක් අවසන්කරනු ලැබූ නිළධාරීන්

ෙසේවා සහතිකයට පහත සදහන් ෙතොරතුරු ඇතුලත් විය යුතුය.
I.
II.

II.

නිළධාරීයාෙග් නම
ආණ්ඩුව යටෙත් ෙසේවය කළ කාලය

III.

දිනයන්ද, ෙදපාර්ථෙම්න්තුවල නම්ද ඇතුළුව දැරූ තනතුරු

IV.

රජෙය් ෙසේවෙයන් ඉවත් වීමට ෙහේතු

V.

කාර්යක්ෂමතාව

VI.

සාමාන හැසිරීම

වයස අදුරුදු 55 න් ඔබ්බට ෙසේවය දීර්ග කීරීම.
කීරීම.

වයස අවුරුදු 55 න් ඔබ්බට ෙසේවය දිර්ඝ කිරිෙම් බලධාරීන් පහත දැක්ෙව්
I.

සියලුම රජෙය් නිළධාරීන් සම්බන්ධෙයන් අදාල අමාත වරයා විමසා වයස අවුරුදු 55 සිට 58
දක්වා ෙසේවය දීර්ග කිරීෙම් බලය අමාත ාංශ ෙල්කම්ට පවරා ඇත ඒකාබද්ධ ෙසේවා
සම්බන්ධෙයන් අදාල ෙල්කම්වරයා නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කළ යුතු වන්ෙන් රාජ

පරිපාලණ

අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ෙවතය.
II.

වයස අවුරුදු 58 ඉක්මවා අවුරුදු 60 දක්වා ෙසේවය දීර්ග කිරීෙම් බලය අදාල අමාත වරයා සතුය.

වයස අවුරුදු 60 න් ඔබ්බට ෙසේවය දිර්ඝ කිරිෙම් බලය අමාත මණ්ඩලයට පැවරී ඇත.

III.

ෙකෙසේ වුවද අමාත ාංශයක අතිෙර්ක ෙල්කම් වරයකු, ෙජ්ෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම් වරයකුද,
ෙදපාර්ථෙම්න්තු පධානිෙයකු සහ දිසාපතිවරයකු සම්බන්ධෙයන් වයස 58 න් ඔබ්බට ෙසේවය දිර්ඝ
කිරිම සලකා බලන්ෙන් අමාත මණ්ඩලය විසිනි.

III.

අධිෙසේවක පදනම මත අසස් කිරීම.
කිරීම.
පළෙවනි පංතිය හා අධි පංතිය අතර ඇති කර ඇති තණතුර අධි ෙසේවක පත්කිරීමක්
වශෙයන් හැදින්විය හැක. පළෙවනි පංතිෙය් වසර 5 කට වැඩි කාලයක් ෙසේවය කර ඇති
නිළධාරීන් අධි ෙසේවක පදනම් මත උසස් කිරීම කරනු ලැෙබ්. ඊට අමතරව අධි ෙශේණියට පත්
කිරීෙම් විභාගෙයන් අසමත් වූ නිලධාරීන් සමහර පලාත්සභාවල අඩු ලකුණු මට්ටමක් මත අධි
පංතියට පත්කර ඇත. ෙවනත් පලාත්සභාවල ඊට ඉහල ලකුණු ලබාගත් අයට අධි පංතිෙය්
පත්වීම් පිරිනමා ෙනොමැති ෙහයින් ඔවුන්ට අධි ෙසේවක පදනම් මත උසස් කිරීම් පිරිනමා ඇත.

IV.

චර්යා සටහන් ෙපොත.
ෙපොත.
ස්ථීර වශෙයන් ෙහෝ පරිවාසයට යටත් ෙකොට ෙහෝ ගිවිසුමක් පිට ෙහෝ තාවකාලිකව ෙහෝ අනියම්ව
ෙහෝ යම් නිළධාරිෙයකු යම් තනතුරකට පත් ෙකෙරන විට ඒ නිළධාරියා ෙවනුෙවන් චර්යා
සටහන් පතයක් පිලිෙයල කලයුතු ෙව්.

චර්යා සටහන් පත තබාගන්නා ෙපොදු ආකෘති පත පහත සදහන් ෙව්.
අ) විශාම වැටුප් හිමි නිලධාරීන්ට

- ෙපො.ආ.53අ

ආ) විශාම වැටුප් අහිමි මාසික වැටුප් හිමි නිලධාරීන්ට

- ෙපො.ආ.234

ඇ) විශාම වැටුප් අහිමි දවස් පඩි ලබන නිලධාරීන්ට

- ෙපො.ආ.226 අ.

පත් කිරීෙම් සිට විශාම ගන්නා ෙතක් නිලධාරීන් සම්බන්ධෙයන් සිදුවන සියලු ෙවනස් වීම් චර්යා
සටහන් පතෙය් ඇතුලත් කළ යුතුය.
උදාහරණ වශෙයන් ෙසේවය ස්ථිර කිරීම, පරිවාස කාලය දීර්ග කිරිම, මාරුකිරීම්, මුදාහැරීම්,ඉල්ලා
අස්විම්, විශාම ගැන්විම්, ෙපන්වා දිය හැක.

V.

ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් XXXVI පරිච්ෙඡ්දය.
පරිච්ෙඡ්දය.

රජෙය් නිලධාරීන්ෙග් සුභසාධක සංගම් වලට රජෙය් නිලධාරීන් මුදාහැරීම සම්බන්ධ ෙරගුලාසි ෙමම
පරිච්ෙජදෙයන් විස්ථර ෙකෙර්. එහි සදහන් විධිවිධාන පහත දැක් ෙව්.

I.

පාර්ලිෙම්න්තු පනතක් මගින් ස්ථාපිත කරන ලද සාමාජික සංඛ ාව 100 ඉක්මවන
රජෙය් නිලධාරීන්ෙග් සුභසාධක සංගමයක ෙල්කම්/ භාණ්ඩාගාරික තනතුර සදහා
රජෙය් නිලධාරීයකු මුදා හැරිය හැක.

II.

එෙසේ මුදාහරිනු ලබන නිලධාරීයකුට රජෙය් ෙසේවෙය්දී ලැබූ වැටුප සහ දීමනාද,
සංගමය මගින් තීරණය කරනු ලබන කිසියම් අතිෙර්ක දීමනාවක්ද සංගමය මගින්
ෙගවනු ඇත. සංගමය මගින් ෙගවන දීමනාව ඔහුෙග් ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් 25% ක්
ඉක්මවා ෙනොයා යුතුය.

III.

නිලධාරීයා විසින් රජෙය් ෙසේවෙය්දී භුක්ති විදින ලද නිවාඩු සහ අනිකුත් අනුගහයන්
ලැබීමට ඔහු හිමිකම් ලබන අතර ඒ ෙවනුෙවන් දැරීමට සිදුවන වියද් අදාල සංගමය
මගින් දැරිය යුතුය.

IV.

නිලධාරීයාෙග් ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් 25% කට සමාන විශාම වැටුප් දායක මුදලක්
සංගමය විසින් මාසිකව රජයට ෙගවිය යුතුය.

V.

විශාම වැටුප් ව වස්ථා සංගහෙය් 24 වන වගන්තිය අනුව නිලධාරීයකු සංගමයක
ෙසේවය සදහා මුදාහරිනු ලබන්ෙන් අ. වු. 2 කට ෙනොවැඩි කාල සිමාවක් සදහා පමණි.
( එක් ෙකොටසකට ලකුණු 5 බැගින් )

02. ( I ) රජෙය් ෙසේවෙය්
වෙය් පත්වීමක් සම්බන්ධෙයන් බලපාන ෙපොදු ෙකොන්ෙද්සි ෙමොනවාදැයි ආයතන
සංගහෙය්
සංගහෙය් II පරිච්ෙඡ්දය ආශෙයන්
ආශෙයන් පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
( ලකුණු 15 යි )
සෑම රජෙය් නිලධාරීයකුම මුදල් ෙරගුලාසි, ආයතන සංගහය, ෙදපාර්ථෙම්න්තු නිෙයෝග හා ෙරගුලාසි
සහ කලින් කල නිකුත් කරනු ලබන අනිකුත් නිෙයෝග ෙහෝ ෙරගුලාසි යන ෙම්වාට යටත් ෙව්.
ස්ථිර හා විශාම වැටුප් හිමි තනතුරක් දරණ පුද්ගලයකු අවස්ථාෙනෝචිතව වැන්දඹු හා අනත්දරු විශාම
වැටුප් අරමුදලට ෙහෝ වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශාම වැටුප් අරමුදලට ෙහෝ දායක මුදල් ෙගවිය
යුතුය.
ස්ථිර එෙහත් විශාම වැටුප් අහිමි තනතුරක් දරණ එෙසේ නැතෙහොත් තාවකාලික සහ මාස් පඩි සහිත
තනතුරක් දරණ පුද්ගලයකු රාජ ෙසේවා අර්ථසාධක අරමුදලට දායක මුදල් ෙගවිය යුතුය.
ඇප තැබිමට නියම කලෙහොත් රජෙය් නිලධාරීන්ෙග් ඇප ආඥාපනත අනුව යම් කිසි මුදල් පමාණවත්
ඇප වශෙයන් තැබිය යුතුය.
දිවයිෙන් ඕනෑම ෙපෙදසක ෙසේවය කරන ෙලස ඕනෑම රජෙය් නිලධාරිෙයකුට නියම කරනු ලැබිය
හැකිය.
රජෙය් ෛවද

නිලධාරිෙයකු විසින් කරනු ලබන ෛවද පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව දිවයිෙන් ඕනෑම

පෙද්ශයක ෙසේවය කිරීමට ශාරීරික වශෙයන් ෙයෝග බවට සහතික කරවා ගත යුතුය.

රජෙය් භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීෙමහි ලා කලින් කල පවත්වනු ලබන නිතී ෙරගුලාසි හා
ව වස්ථාද පිලිපැදිය යුතුයි.
මාස්පඩි ලබන නිලධාරිෙයකු සිය පත්වීම අතහැර දැමීමට අදහස් කරන විට පත්වීම් ලිපිෙයහි මසකට
වැඩි කල් දීමක් කළ යුතුබව සදහන් කර නැත්නම් යටත් පිරිෙසයින් මාසයක්වත් කලින් ලිඛිතව
දැනුම් දිය යුතුය.එෙසේ නැතෙහොත් ඒ ෙවනුවට මාසයක වැටුප ෙගවිය යුතුය.
මාස්පඩි ලබන නිලධාරිෙයකුෙග් ෙසේවය ඔහුෙග් පත්වීෙම් ෙකොන්ෙද්ශි අනුව අවසන් කිරිමට රජය
අදහස් කරන විට එම ෙසේවකයාට මාසයක් කල් දිය යුතුය. එෙසේ නැතෙහොත් ඒ ෙවනුවට මාසයක
වැටුප ෙගවිය යුතුය.
දවස් පඩි ලබන නිලධාරිෙයකු සම්බන්ධෙයන් වූ විට ඔහුෙග් පත්වීම් ලිපිෙයහි එවැනි ෙදයක් සදහන්
කර නැත්නම් එෙලස කල් දීමක් අවශ නැත.
( II ) ඕනෑම පංතියක ෙහෝ ෙශේණියක
ණියක නැතෙහොත් ඕනෑම ෙසේවයක නිලධාරියකු පත් කිරීෙම්දී ෙහෝ
උසස් කිරීෙම්දී ෙජ ෂ්ඨත්වය නිගමනය කරන ආකාරය ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් II වන පරිච්ෙඡ්දය
ආශෙයන්
ආශෙයන් පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
ලකුණු 10 යි )

කිසියම් නිලධාරිෙයකු පත්කල දිනය ෙහෝ උසස් කල දිනය පදනම් කරෙගන ෙජ්◌ ෂ්ඨත්වය තීරණය
කරනු ලැෙබ්.
එකම දිනයකදී පත්කරනු ලබන අය විභාගයක පතිඵල අනුව නම් ලබාගත් ලකුණු පම◌ාණය පදනම්
කරෙගන ෙජ්◌ ෂ්ඨත්වය තීරණය කරනු ලැෙබ්.
කීප ෙදෙනකු සමාන ලකුණු ලබාෙගන සිටිනම් ඔවුන් අතර සාමාන ෙයන් ෙජ්◌ ෂ්ඨත්වය තීරණය
කරනු ලබන්ෙන් නෙමහි මුල් අකුර පදනම් කරගත් අකාරාදී පිලිෙවලටය.
විෙද්ශිකයකු නම් ඔහු දිවයිනට ෙගොඩබැස අදාල ගිවිසුම් පත අත්සන් කළ සිනය අනුව ෙජ්◌ ෂ්ඨත්වය
තීරණය කරනු ලැෙබ්.
03. ( I ) වාර්ෂික ස්ථාන මාරු සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්තෙම්නතු
ෙදපාර්තෙම්නතු පධානියකු
පධානියකු අනුගමනය කළ යුතු
කියාමාර්ග
කියාමාර්ග ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් III පරිච්ෙඡ්දය ඇසුරින පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
( ලකුණු 15 යි )
වැටුප් වැඩිවීමකට තුඩු ෙනොෙදන හුෙදක්ම එක් ස්ථානයකින් ෙවනත් ස්ථානයකට සිදුකරන ස්ථාන
ෙවනස් කිරීම මාරුකිරීම නම් ෙව්. ස්ථාන මාරු කිරීම් වාර්ෂිකව කියාත්මක ෙකෙර් පිය මනාප
ෙනොවන කාර්යය ස්ථානයක ෙසේවය කිරීෙමන් පසු පිය මනාප කාර්යය ස්ථානයක ෙසේවය කිරීමට

අවස්ථාවක් ලබා ෙදන ෙලස යම් නිළධෘරිෙයකු විසින් කරනලද ඉල්ලීමක් උඩ මාරුකිරීම් කියාත්මක
ෙව්.
ෙදපාර්ථෙම්න්තුවක් ඇතුලත මාරුකිරීම් ෙදපාර්ථෙම්න්තු පධානියා විසින් කළ යුතුය. මාණ්ඩලික
ෙසේවෙය් නිළධාරීන් මාරු කිරීම් කළ යුත්ෙත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිසන් සභාව විසිනි මාණ්ඩලික
ෙසේවයට අයත් ෙනොවන ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් අනිකුත් නිළධාරීන් අමාත ාංශ අතර මාරුකරනු
ලබන්ෙන් ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ ක්ෂ ෙජනරාල් විසිනි.
පිය මනාප ෙනොවන ස්ථානයක අවුරුදු 2 ක ෙසේවකයින් පසු

පිය මනාප කාර්යය ස්ථානයකට

මාරුවිමක් ඉල්ලුම් කල හැක මාරුකිරීම් කියාත්මක විය යුත්ෙත් ජනවාරි මස 1 වැනිදා සිටය.
.
මාරුකිරීම් පිලිබදව යටත් පිරිෙසයින් ලිත් මාස 2 ක් කල් දිය යුතුය. මාරු කිරීම් පමාද කරනු ලබන
විට ෙහෝ අවලංගු කරනු ලබන විට යටත් පිරිෙසයින් මාසයක්වත් කල්දිය යුතුය.
ෙකටි කල්දීමක් ඇතුව මාරුවක් ෙදන ලද නම් ඊට ෙහේතු ෙදපාර්ථෙම්න්තු පධානියා විසින් සහතිකයක්
මගින් සදහන් කල යුතුය.
ෙකටි කල්දීමකින් මාරුවක් පමාද කිරිෙම් ෙහෝ අවලංගු කිරීෙම් ෙහේතුෙවන් රජයට අතිෙර්ක වියදමක්
දැරිමට සිදුවන නිසා ෙනොවැලැක්විය හැකි ෙහේතුවක් උඩ මිස එෙසේ නිෙයෝග ෙනොකල යුතුය.
( II ) මාරු මණ්ඩලයක සංයුතිය සහ කාර්ය භාරය පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
( ලකුණු 10 යි )
මාරු මාණ්ඩලයක සංයුතිය පහත සදහන් ෙව්.
I.
II.

අස්ථාන මාරුඅභියාචනා මණ්ඩලය සදහා නම් කරන ලද නිලධාරිෙයක්
මුළු නිලධාරී සංඛ ාෙවන් 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.

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

04. ( I ) රජෙය් නිවාඩු
නිවාඩු දිනයක වැඩ කිරිමට නියමිත නැති නිලධාරියකුට රජෙය් නිවාඩු දිනයක වැඩ
කිරිමට නියම කලෙහොත් ඒ ෙවනුෙවන් වැටුප් ෙගවන ආකාරය ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් VIII පරිච්ෙඡ්ය
ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
( ලකුණු 15 යි )
ස්වකිය ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි අනුව රජෙය් නිවාඩු දිනයක වැඩ කිරිමට නියමව නැති නිළධාරීයකුට
පහත දැක්ෙවන අනුගහයන්ෙගන් තමන් කැමති ඕනෑම අනුගහයක් භුක්ති විදිය හැක.
නිළධාරීයා ෛ◌දනික වැටුප් ලබන්ෙන් නම් පහත දැක්ෙවන අනුගහයන් ෙදෙකන් එකක්
ලබාගත හැකිය.
අ) අපහසුවක් නැතිව ඔහුට නිවාඩු දිය හැකි අවශ්ථාවකදී ලබාගැනීම සදහා දිනය වැටුප් සහිත නිවාඩු.
ආ) එෙසේ නැතෙහොත් වැඩකළ දිනයට නියම වශෙයන් උපයා ගත් වැටුපට අතිෙර්කව සාමාන ගාස්තු
පමාණය අනුව තවත් දිනක වැටුප.
නිළධාරීයා මාසික වැටුප් ලබන්ෙන් වී නමුත් ඔහු මාණ්ඩලික නිළධාරීයකු ෙක්ෂ්ත නිළධාරීයකු ෙහෝ
අතිකාල දිමනා අහිමි නිළධාරීයකු ෙහෝ ෙනොෙව් නම් පහත දැක්ෙවන අනුගහයන් ෙදෙකන් එකක් සිය
මනාපය පරිදි භුක්ති විදීමට ඔහුට පුළුවන.
අ) වැඩකළ දිනය ෙවනුෙවන් හිලවු නිවාඩු .
ආ) මාසික වැටුපින් 1/30 ක් ගණෙන් ගණන් බැලිය යුතු අතිෙර්ක දින වැටුප.

( II ) අතිකාල දිමනා ෙගවිය හැකි අවස්ථා සහ අතිකාල දීමනා සඳහා ෙගවීම් කිරීෙම්දී කාලය
ගණනය කිරීම පිළිබඳ විධිවිධාන ෙමොනවාදැයි රාජ

පරිපාලන චකෙල්ඛ
චකෙල්ඛ 8/97 සංෙශෝධිත

ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් VIII පරිච්ෙඡ්දය ආශෙයන්
ආශෙයන් පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
( ලකුණු 10 යි )

අතිකාල වැඩ සදහා මුදල් වැය කළ යුත්ෙත් අදාල කටයුත්ත ඉටුකිරීමට අන් කිසිම
මාර්ගයක් නැති අති විෙශේෂ අවස්ථාවලදී පමණි ෙදපාර්ථෙම්න්තුව තුල ඒ සදහා සුදුසු වැඩ පිලිෙවලක්
ෙයොදාගත ෙනොහැකි අවස්ථාවලදී පමණකි.
අතිකාල දීමනා ෙගවිය හැක්ෙක් නිෂ්චිත වශෙයන් නියම කරන ලද්දා වූද, සාමාන වැඩ
කටයුතුවලින් පරිභාහිර වූද, හදිසි වූද, සාමාන කාර්යාල ෙව්ලාවන් තුල කල ෙනොහැකි වූද වැඩ සදහා
පමනි.
නිළධාරීයකුෙග් ෙනොසැතකිල්ල නිසා ෙහෝ කාර්යාල කම ෙනොසලකා හැරීම නිසා ෙහෝ
ෙවලාවට ඉටු ෙනොකර අතපසු වි ඒකරාශි වු වැඩවලට අතිකාල දිමනා ෙගවිය ෙනොහැක අතිකාල
දිමනා ෙගවිය යුත්ෙත් හදිසිෙය් ඉටුකල යුතු යම් විෙශේෂ කටයුත්තක් සපුරා ලීම සදහා යම් කිසි
කාලයක් තිස්ෙසේ සෑෙහන පමාණයක් අතිකාල වැඩකිරීම අවශ අවස්ථාවලදී පමනකි.
අතිකාල දිමනා සදහා ෙගවිම් කිරීෙම්දී කාලය ගණනය කිරිම් පිලිබද විධිවිධාන පහත
සදහන් ෙව්.
අ) නිළධාරීයා විසින් දවසට නියමිත මුළු රාජකාරී කාලය තුල වැඩකර තිබිය යුතුයි
ආ) දින ½ ක් නිවාඩු ගිය විට එම දිනට අදාල අතිකාල හිමි ෙනොෙව්. පමාද වී පැමිණීම නිසා ෙහෝ
ආගමිකවත් පිලිෙවත් සදහා වූ විෙශේෂ නිවාඩුවලදි එම කාලය දවෙසේ වැඩ කරනලද අතිකාල
පමාණෙයන් කපාහැර ඉතිරි කාලය පමණක් අතිකාල වශෙයන් සැලකිය යුතුය.
ඇ) වරකට පැය භාගයකට අඩු කාලයක් සදහා ෙහෝ දවසට මුලුමනින්ම පැයකට අඩු කාලයක් ෙහෝ
ෙවනුෙවන් අතිකාල දීමනා ෙගවිය යුතුය. එක වරකදී කරන ලද
අතිකාල වැඩ වල මුලු පැය ගණන ගණන් බැලීෙම්දී පැෙන් හතෙරන් පංගුවකට අඩු ෙකොටසක් ගණන්
ෙනොගත යුතුය.
ඈ) සාමාන ෙව්ලාෙවන් පරිභාහිර රාජකාරි සදහා ගමන් කිරීම ෙවනුෙවන් ගතකරන කාලය පහත
සදහන් අවස්ථාවලදී හැර අතිකාල දීමනා ෙගවීම සදහා ගණන් ෙනොගත යුතුය.

එෙසේ ගමන් කිරීම රාජකාරිය ඉටුකිරීෙමහිම අංගයක් වන කල්හි(උදා, රියදුරකු,දුම්රිය ගාඩ්වරයකු)
ෙහෝ රාජකාරිෙය් ස්වභාවය නිසා විෙව්කීව හා නිස්කලංකව සිටීමට ෙනොහැකිව ෙනොකජවාම
සාවධානෙයන් සිටිය යුතුවන කල්හි(උදා . මුදල් රැෙගන යන සරප් වරයකු)
ඉ) අතිකාල සාමාන වශෙයන් ගණන් ගත යුත්ෙත් එක් එක් දවෙසේ සාමාන රාජකාරි ෙව්ලාවන්ට
වැඩිෙයන් වැඩ කරන ලද පැය ගණන් පදනම් කරෙගනය. එෙහත් සති පදනම් කරෙගන රාජකාරි
ෙව්ලාවන් නියම කර ඇතිවිට(ෙරෝස්ටර් ෙහෝ වැඩ මුර) අතිකාල ගණන් බැලිය යුත්ෙත් සතියට
නියමිත පැය ගණනට වැඩිෙයන් වැඩ කරන ලද පැය ගණන පදනම් කරෙගනය.
05. ෙමරට නිශ්චිත අධ යන පාඨමාලාවක් හැදෑරීම සඳහා රාජ නිලධාරිෙයකුට වැටුප් රහිත අධ යන
නිවාඩු ලබාදීම සම්බන්ධෙයන්රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ
චකෙල්ඛ 17/94 න් සංෙශෝධිත ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය්
XII පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන් විධිවිධාන ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
( ලකුණු 25 යි )
ස්ථිර රාජ නිළධාරීයකුට ෙමරට නිෂ්චිත අධ න පාඨමාලාවක් හැදෑරීම සදහා වැටුප් රහිත අධ න
නිවාඩු ලබා ගැනිමට හිමිකම් තිෙබන අතර ඒ සදහා අදාල පාඨමාලාව ෙදපාර්ථෙම්න්තු පධානියා
විසින් අනුමත ෙකොට පහත සදහන් කරුණුද සහතික ෙකොට තිබිය යුතුය.
අ) නිළධාරීයා ෙයෝජිත පාඨමාලාව හැදෑරීමට සමත් බව.
ආ) එය ඔහුෙග් කාර්යය ෙක්ෂ්තයට අදාල බව.
ඇ) සිය රාජකාරී කටයුතු ඉටු කිරීෙම්දී එය ඔහුට පෙයෝජනවත් විය හැකි බව.
එබදු නිවාඩු ෙදනුෙය් නිළධාරියා වැඩ කරන සාමාන කාලය තුල පිලිගත් ආයතනයකදී පවත්වනු
ලබන්නාවුද එෙහයින්ම නිවාඩු ලබාගන්ෙන් නැතිව ඔහුට සහභාගී වීමට ෙනොහැකි වූද නිත අධ න
පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට පමනි.
එෙලස ෙදන වැටුප්රහිත නිවාඩුව පලමු වරට වර්ෂ එකකට වැඩි ෙනොවිය යුතුය. එෙහත්
අවශ නම් ඊට පසුව වරකට වර්ෂයකට ෙනොවැඩිවන පරිදි හා මුළු නිවාඩු කාලය වර්ෂ තුන
ෙනොයික්මවන පරිදි කලින් කළ දීර්ඝ කල හැකිය.
මසකටවැඩි කාලයක් සදහා වැටුප් රහිත අධ න නිවාඩු ලබා ගන්නා සෑම නිළධාරිෙයකුම
සිය නිවාඩු කාලය අවසන් වූ පසු අජය යටෙත් ෙසේවයට ආසු පැමිෙණන බවටද,තමන් ලබාගත් වැටුප්
රහිත සම්පූර්ණ නිවාඩු කාලය ටමන් ෙදගුනයකට සමාන කාලයක් රජයට ෙසේවය කරන බවටද
ගිවිසුමකට එළඹිය යුතුය.
ගිවිසුම යටෙත් අනිවාර්ය ෙසේවාකාලය තුල ෙසේවය කිරීමට නිළධාරියා අසමත් වුවෙහොත්
අනිවාර්යය ෙසේවා කාලෙයන් ෙසේවය ෙනොකර ඇති එක් එක් මාසය ෙවනුෙවන්, නිළධාරියා ෙසේවය
හැරයන අවස්ථාෙව්දී ලබමින් සිටි මාසික වැටුෙපන් 1/3 ක් බැගින් වූ මූල දඩයකට ඔහු යටත්ෙව්.

ෙමම නිවාඩු අනුමත කල යුත්ෙත් අදාල ෙල්ඛම් වරයා විසිනි අමාත ාංශයක් යටෙත්
ෙනොවන ෙදපාර්ථෙම්න්තුවක් සම්බන්ධෙයන් අදාල ෙදපාර්ථෙම්න්තු පධාන්යා විසින් අනුමත කළ
යුතුය. ඒකාබද්ධ ෙසවයකට අයත් නිළධාරිෙයකු සම්බන්ධෙයන් නම් ෙමම නිවාඩු අනුමත කරනු
ලබන්ෙන් රාජ පරිපාලන අමාත ාංශෙය් ෙල්ඛම් වරයා විසිනි.
නිළධාරියාට යම්කිසි ණය මුදලක් ෙහෝ අත්තිකාරම් මුදලක් ෙහෝ දී තිෙබ්නම් ඒ පිලිබද
මාසික ෙකොටස් මුදල් අයකර ගැනිම සදහා සුදුසු විධිවිධාන ෙයදීමට ෙදපාර්ථෙම්න්තු පධානියා ඔහුට
වැටුප් රහිත නිවාඩු දීමට ෙපර වග බලාගත යුතුය.
06. ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය්

XVI

පරිච්ෙඡ්දය අනූව නිවාඩු ගමන් බලපත හිමි රජෙය් නිලධාරීන්

කවුරුන්දැයි සඳහන් කර නිවාඩු ගමන් බලපත පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධ ෙපොදු ෙකොන්ෙද්සි
ෙමොනවාදැයි පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
( ලකුණු 25 යි )
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.
07. ( I ) රාජකාරී ලිපිෙල්ඛන වල භාරය,
භාරය, ඒවා ආරක්ෂා කිරීම සහ විනාශ කර දැමීම සම්බන්ධෙයන්
ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් XXVIII පරිච්ෙඡ්දෙය් ඇති විධිවිධාන ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
( ලකුණු 15 යි )
ෙදපාර්ථෙම්න්තු පධානින් භාරෙය් පවතින රජෙය් කාර්යාල වල ඇති සියලු ලිපිෙල්කණ හා
ලියකියවිලිවල සුරක්ෂිත භාවය, පාලනය හා ඒවා ආරක්ෂා කර තබාගැනීම සම්බන්ධෙයන් වගකිව
යුතුය.

අවුරුදු 25 ට ෙනොඅඩු කාලයක් ගතව ඇති රජෙය් ෙල්ඛණ ආරක්ෂාකර තබාගැනීම සදහා ජාතික
ෙල්ඛණාගාරය ෙවත යැවිය යුතුය. ස්ථීර සංරක්ෂණ සදහා ෙල්ඛණාගාර ෙවත යැවිය යුතුය.
ෙල්ඛණපිලිබද උප ෙල්ඛණ සහ වටිනා කමක් නැතිෙසේ සලකා විනාශකල යුතු එදිෙනදා ෙල්ඛණ
පිලිෙයල කිරිමද, කලින් කළ ඒවා යාවත්කාලීන කිරිමද ෙදපාර්ථෙම්න්තු පධානියා විසින් ජාතික
ෙල්ඛණාගාර අධ ක්ෂකෙගන්ද විමසා කළ යුතුය.
වටිනා කමක් නැති වාර්ථා හා විනාශ කිරීමට අනුමත කර ඇති ෙල්ඛණ වාරිකව විනාශකර දැමීම
සදහා දිනයක් එක් එක් ෙදපාර්ථෙම්න්තුව නියම කළ යුතු අතර එම ෙල්ඛණ විනාශ කළ යුත්ෙත්
ෙදපාර්ථෙම්න්තු පධානියාෙග්ද වගකීම හා නිෙයෝග මත පමනි
විනාශකර දැමූ එක් ෙල්ඛණයක් ෙහෝ වාර්ථාවක් සම්බන්ධෙයන් පහත සදහන් ෙතොරතුරු දැක්ෙවන
විස්තර වාර්තාවන සුදුසු ෙරජිස්ටරයක තියා තබා එම ෙරජිස්ටරය මැනවින් ආරක්ෂාකර ගතයුතුය.
1. ෙල්ඛණයක් ෙහෝ ලිපි ෙගොනුෙව් අංකය හා දිනය.
2. විෂයය
3. ඊට අදාල කාල පරිච්ෙජ්දය.
4. එහි අඩංගු කරුණු සිරිත් වශෙයන් ෙකෙරන එදිෙනදා කටයුතු පිලිබද ඒවා ෙනොෙව්නම් ඒ පිලිබද
සාරාංශයක්.
5. විනාශ කර දැමීමට බලය දුන් ලිපෙය් ෙයොමුව.

6. විනාශ කරදැමූ පිළිෙවල ( උදා. ඉරා දැමීෙමන්ද, පිලිස්සීෙමන්ද නැතෙහොත් ජාතික කඩදාසි
සංස්ථාවට භාරදීෙමන්ද )
7. විනාශ කරදැමූ දිනය.
සංරක්ෂණ කිරිම සදහා ෙතෝරාගත් ෙල්ඛණ හා වාර්ථා අවුරුද්දකට වරක් ජාතික ෙල්ඛණාගාරය
ෙවත යැවිය යුතු අතර දිනය ජාතික ෙල්ඛණ අධ ක්ෂ සමග සාකච්ජා ෙකොට නියම කරගත යුතුය.
( II ) ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් ඉහත
ඉහත සඳහන් පරිච්ෙඡ්දය අනූව රජෙය් කාර්යාලයක විනාශ ෙනොකළ යුතු
ලිපි ෙල්ඛන ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
( ලකුණු 10 යි )

විනාශ ෙනොකල යුතු ෙල්ඛණ පහත දැක් ෙව්.
01. 1948 ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව පිහිටුවීමට ෙපර යටත් විජිත භාර ෙල්ඛම්
කාර්යාලය සමග ගනුෙදනු කළ ලිපි.
02. ෙදපාර්තෙම්න්තුව පතිෂ්ඨාපනය, පරිපාලනය, නිලධාරීන් පත් කිරීම, හා ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අවසන් කිරීම, සම්බන්ධෙයන් වූ ෙල්ඛණ ෙහෝ වාර්ථා
03. සෑම වටිනා කමකින්ම අලුතින් නිකුත් කරන ලද මුදල් ෙනෝට්ටුවල හා කාසිවල ආදර්ශ සහ ස්ථීර
සංරක්ෂණය සදහා පකාශයට පත් කරඇති ෙවනත් ෙල්ඛන.
04. පතිපත්තිමය කරුණු පිලිබද ලිපි ෙගොනු
05. පතිපත්තිමය කරුණු කියාත්මක කිරිම පිලිබද ෙල්ඛණයක් ෙහෝ වාර්ථාවක්
06. ජනාධිපතිතුමන් විසින් ෙහෝඅමාත වරයකු විසින් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙහෝ පත් කරන ලද
යම් පරීක්ෂන කමිටුවක් පිළිබද වාර්ථාවක්.
07. ෙද්පල පිළිබද හිමිකම් ෙල්ඛණ කාලසීමාවන්ට යටත් නැති වන්දි සදහා හිමිකම් කීෙම් ෙල්ඛණ.
08. ජාතික වැදගත්කමක් ඇති සිදුවිම් පිලිබද වාර්ථා.
09. විද ාත්මක හා කාර්මික පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධනය පිලිබද වාර්ථා.
10. ඉඩම් හා ෙද්පලවල වටිනාකම පිලිබද ෙල්ඛණ.
11. ආරක්ෂා කළ යුතුයයි නීතිෙයන් නියම ෙකෙරන ෙල්ඛණ.

