රජෙය් සාමාන ලිපිකාර ෙසේවෙය් / සරප්
සරප් ෙසේවෙය් / ෙපොත් තබන්නා ෙසේවෙය් / ගබඩා භාර්කාර
ෙසේවෙය් / යතුරු ෙල්ඛන ෙසේවෙය් II “අ” ඛණ්ඩෙය් නිලධාරීන් I වැනි පන්තියට උසස් කිරීෙම්
විභාගය 2000
200 මාර්තු
ආයතන කාර්ය පරිපාටිය ( ආයතන සංගහය
සංගහය )
පශ්න සහ පිළිතුරු
පශ්න පහකට පිළිතුරු සපයන්න

පැය 01 යි මිනිත්තු 30 යි.

01. ෙකටි සටහන් ලියන්න.
ලියන්න.
I. රාජ ෙසේවෙයන් විශම
විශම ගිය තැනැත්තකු නැවත රාජ ෙසේවයට බඳවා ගැනීම.
ගැනීම.
රජෙය් ෙසේවෙයන් විශාම ගිය තැනැත්ෙතකු රජෙය් ෙසේවෙය් තනතුරක නැවත ෙසේවෙය් ෙයදවීමට
ෙහෝ රාජ සංස්ථාවක ෙසේවෙය් ෙයදවීම ෙහෝ අමාත මණ්ඩලෙය් පූර්ව අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.
වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ කිරීමට ෙපර රජෙය් ෙසේවෙයන් විශාම ෙගන ඇති
තැනැත්ෙතකු රජෙය් ෙසේවෙය් තනතුරක නැවත ෙසේවෙය් ෙයදවීමට ෙහෝ රාජ

සංස්ථාවක

ෙසේවෙය් ෙයදවීමට ෙහෝ අතිවිෙශේෂ ෙහේතු ඇති බවට අමාත මණ්ඩලය සෑහීමකට පත් වුවෙහොත්
මිස ඔහු එෙසේ නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවනු ෙනොලැෙබ්.

II.

රාජ ෙසේවෙයහි ෙහෝ රාජ සංස්ථාවල රැකියාවක් ලබා දී ෙසවාමුක්ත භටෙයකුට
ෙදනු ලබන සහන.
සහන.
•

වයස. ෙසේවා මුක්ත භටයකුෙග් වයසින් ඔහු නිත හමුදාෙව් ෙසේවය කළ කාල
පරිච්ෙජ්දය අඩුකලවිට, අයදුම් කරන තනතුර නියමිත උපරිම සීමාව ඔහුෙග් වයසින්
අඩුකිරීම

•

අධ ාපන සුදුසුකම් . තනතුරට අදාල බදවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයහි දක්වා ඇති අවම
අධ ාපන සුදුසුකම්වලට පහලින් ඇති ඊලග තත්වයන්ට අඩු කිරීම.

•

කාර්මික සුදුසුකම් - කාර්මික සුදුසුකම් තක්ෙසේරු කරන විට සන්නද්ධෙසේවා වල
කාර්මික අංශයන්හි ෙසේවය කල කාලය තුල ලබාගත් නිපුණත්වය හා පලලුරුද්ධ
සැලකිල්ලට ගැනීම.

•

III.

පත් කිරිෙම්දී වැටුප- VII වැනි පරිච්ෙජ්දෙය් විධිවිදාන අදාල ෙව්.

රාජ ෙසේවයට පත් කිරීම පිළිබඳ නුසුදුසු
නුසුදුසුකම්
සුකම්.
කම්.
අකාර්යක්ෂමතාවය විශාම ගන්වනු ලැබූ වා වූ ෙහෝ ෙසේවෙයන් පහ කරනු ෙවනුවට

සානුකල්පිත විකල්පයක් වශෙ◌යන් විශාම ගන්වනු ලැබූ වා වූ ෙහෝ විනය පරීක්ෂණයකින්
අනතුරුව ෙසේවෙයන් පහ කරනු ලැබූ නැතෙහොත් ෙසේවෙය් අවසන් කරනු ලැබුවා වූ ෙහෝ සිය

තනතුර අත්හැර ෙගොස් ආයතන සංගහෙය් v වැනි පරිච්ෙජ්දෙය් 7 වැනි වගන්තිය යටෙත් යළි
ෙසේවයට පැමිණීමට අවසර ෙනොෙදනු ලැබුවා වූ ෙහෝ පුද්ගල ෙයක් රාජ ෙසේවෙය් පත්වීමක්
ලැබීමට නුසුදුස්ෙසක් වනු ඇත.

IV.

උසස් කිරීෙම්දී ෙගවන වැටුප්
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 අධ ක්ෂ විසින් තීරණය කරනු ඇත.

V.

අතිකාල දීමනා ෙ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.

02. එක්ෙකෝ
කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් ඔබ්බට උසස් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ආයතන සංග්රහෙය් II
පරිච්ෙඡ්දෙය් දන්වා ඇති විධිවිධාන ෙමොනවාදැයි විස්තර කරන්න.
කරන්න.
කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් ඔබ්බට උසස්කිරීම පාලනය වන්ෙන් අදාල තණතුර ෙශේණිය ෙහෝ
ෙසේවය පිලිබද බදවා ගැනීෙම් පරිපාටිය මගිනි.
කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් ඔබ්බට නිලධාරිෙයකු උසස් කිරීමට කලින් එෙසේ උසස් කරනු
ලැබීමට ඔහුට සෑම ආකාරයකින්ම සුදුසුකම් තිෙබන බවට සහතිකයක් ෙදපාර්ථෙම්න්තු පධානියා
විසින් දිය යුතුය. කාර්යක්ෂමතා කඩඉමට ඉහලින් වූ වැටුප් පියවර ෙගවන පළමුවන පඩි
ලයිස්තුවට ෙමම සහතිකය ඇමිණිය යුතුය.
කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් ඔබ්බට උසස්වීම සදහා නියමිත ෙකොන්ෙද්සි සියල්ලම නිලධාරියා
සපුරා ඇතැයිද, අදාල පරිදි ඊලග කාර්යක්ෂමතා ෙහෝ ස්වකීය වැටුප් පරිමානෙය් උපරිමයට ෙහෝ

පැමිෙනන්නට කලින් ගතවන කාල පරිච්ෙජ්දය තුලදී ඔහුට පවරනු ලැබිය හැකි කවර
රාජකාරියකින් වුවද කාර්යක්ෂමෙලස කිරීමට නිලධාරියාට හැකියාව ඇතැයිද ෙදපාර්ථෙම්න්තු
පධානියාට ඒත්තු ගියෙහොත් මිස යෙථෝක්ත සහතිකය ෙනොදිය යුතුය.
කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් ඔබ්බට උසස් කිරීෙමදී ෙකොන්ෙද්සියක් වශෙයන් විභාගයකින්
සමත්විය යුතුව තිෙබන බව ඒ විභාගෙයන් සමත් වූ දිනය එම සහතිකෙය් සදහන් කළ යුතුය.
යම් නිලධාරියකු කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් ඔබ්බට උසස් කිරීම සදහා ෙයෝග නැතැයි තීරණය
කළෙහොත් ඒ බවද, ඒ තීරණයට ෙහේතුවද නිළධාරියාට ලියා දැන්විය යුතුය. ඒ ඒ තීරණය ඔහු එම
කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් සමත් වන ෙතක් වැටුප් වර්ධකය විලම්බනය කිරිමක් වශෙයන්
කියාත්මක විය යුතුය.

නැතෙහොත්
බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිවල ඇතුලත් කළ යුතු කාර්◌ ක්ෂමතා කඩඉම් පිළිබඳ විධිවිධාන
ෙමොනවාදැයි
ෙමොනවාදැයි රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ
චකෙල්ඛ අංක 03/98 න් සංෙශෝධිත ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් II
පරිච්ෙඡ්දය ආශෙයන්
ආශෙයන් පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.

රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ 3/98 න් සංෙශෝධිත ආයතන සංගහෙය් II පරිච්ෙජ්දයට අනුව බදවා
ගැනීෙම් පටිපාටිය ඇතුලත් කළ යුතු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම පිලිබදව විධිවිධාන පහත දැක්ෙව්.
(I)

වැටුප් පරිමාණයක් ඇති සෑම තනතුරක්ම සදහාම කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක්/ කඩඉම
ඇතුලත් කළ යුතුය.

(II)

වැටුප් පරිමාණය සදහන් කිරීෙම්දී එහිද වැටුප් තලයට එළඹීමට ෙපර පළමු
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම ඇතුලත් විය යුතුය ෙදවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉමක් සදහන්
කරන්ෙන් නම්. එයද වැටුප් තලයට එළඹීමට ෙපර ඇතුලත් කළ යුතුය.

(III)

( අ ) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම පරීක්ෂණය ලිඛිත පරීක්ෂණයක්ද, වෘත්තීය පරීක්ෂණයක්ද,
නැතෙහොත් එ◌ුවාෙය් සම්මිශණයක්ද යන්න පිලිබඳව ෙතොරතුරු සදහන් කළ යුතුය.
(ආ) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම ලිඛිත නම් ඒ සඳහා ඇතුලත් කරන විෂයක් ද ඒ එකිෙනක
විෂය සඳහා වන විෂයය නිරික්ෂණයන් ද, සවිස්තරව සඳහන් කළ යුතුය.
(ඇ) එෙසේම එම පරික්ෂණය වෘත්තීය පරික්ෂණයක් නම් නැත ෙහොත් ඉහත (අ) සඳහන්
පරිදි සම්මිශණයක් නම් එම පරික්ෂණය සඳහා ඇතුලත් වන විෂයය සීමාව ද සඳහන්
කළ යුතුය.

(ඈ) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම පරීක්ෂණය වාචික පරීක්ෂණයක් නම් කුමන අංශ පිළිබඳ
දැනුම ඔවුන්ෙගන් වාචිකව පරික්ෂා කිරීමට අදහස් කරන්ෙන් ද යන්න සඳහන් කළ
යුතුය.
(ඉ) සියළුම කිර්යක්ෂමතා කඩ ඉම, වාර්ෂිකව කී වතාවක් පවත්වනු ලබන්ෙන් ද, ඒවා
පවත්වනු ලබන්ෙන් කවුරුන් විසින් ද යන්න සඳහන් කළ යුතුය.
(ඊ) ලිඛිත පරික්ෂණයක් නම් ඒ සඳහා ඇති එකින්ෙනක විෂෙයන් සමන්විත වීම සඳහා
ලබාගත යුතු අවම ලකුණු පමාණයක්, වෘත්තීය පර්ක්ෂණයක් නම් / වාචික
පරීක්ෂණයක් නම් නැත ෙහොත් ඉහත (111) (අ) සඳහන් පරිදි සම්මිශණයක් නම් ඉන්
සමත්වීම සඳහා ලබාගත යුතු අවම ලකුණු පමාණයක් ෙවන ෙවනම පැහැදිළිව
සටහන් කළ යුතුය.
(උ) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සඳහා විෂයන් කීපයක් ඇති අවස්ථාවක එම විෂයන් සියල්ල
එකවර සමත්වීම යුතු ද , ෙනොඑෙසේ නම් ඒ ඒ විෂයයන් සඳහා ඊට බසු අවස්ථාවලදී
ෙපනී සිට සමත්වීම සෑෙහේ ද යන්නත් සඳහන් කළ යුතුය.

03. රජෙය් නිලධාරියකු රජෙය් ෙසේවෙය් ෙවනත් තනතුරකට පත් කිරීම සඳහා මුදවා හැරීම
සහ රජෙය් ෙසේවෙය් පරිභාහිර ෙසේවයක් සඳහා මුදවාහැරීම
මුදවාහැරීම අතර ඇති ෙවනස්කම් ආයතන
සංගහෙය්
සංගහෙය් V පරිච්ෙඡදය ආශෙයන්
ආශෙයන් පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
රජෙය් ෙසේවෙය් නවනත් තනතුරකට පත් කිරීම සඳහා මුදවා හැරීම සම්බන්ධ විධි විධාන පහත
සඳහන් ෙව්.
(1) මුදා හැරීම කරනුෙය් පත් කරන බලධාරියා විසිනි. අදාල බලධාරියා ෙවත ඉල්ලීම ඉදිරිපත්
කළ යුත්ෙත් තමන් ෙසේවෙය් නියුතු ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා මගිනි.
(2) නිලධාරිෙයකු මුදා හරින ෙලස ඉල්ලීමක් කරනුෙය් තම අනාගත සුභ සිද්ධිය තකා බැගින්
සාමාන ෙයන් ඔහුෙග් ඉල්ලීම පතික්ෙෂේප කරනු ෙනොලැෙබ්. එෙහත් පහත සඳහන්
අවස්ථා වල දී මුදා ෙනොහරිනු ඇත.
(අ) නිලධාරියා බැදුම්කරයකට යටත්ව සිටින විට
(ආ) විෙශේෂෙයන් පුහුණු කරවා ඇති විට
(ඇ) ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු වලට හානියක් සිදු වන විට

(3) නිලධාරිෙයකු මුදා හැරීෙමන් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට සැලකිය යුතු පමාණයකින් අවහිර
ෙවෙතොත් මුදා හැරීම සම්බන්ධෙයන් නිර්ෙද්ශ කිරීමට ෙහෝ අදාල අමාත ාංශ ෙල්කම්ෙග්
අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.
රජෙය් ෙසවෙයන් පරිබාහිර ෙසේවයක් සඳහා මුදා හැරීෙම්දී අදාළ විධි විධාන පහත දැක්ෙව්.
I.

පත්කරන නිලධාරියාෙග් සහ අදාළ පරිබාහිර ෙසේවා පධානියාෙග් අවසර ලබා ගත
යුතුය.

II.

පළමුව මුදා හරිනුෙය් තාවකාලික වසර ෙදකක කාලයකටය. එම වසර ෙදක තුළ
තමාට අවශ නම් ස්ථීර වශෙයන් මුදා හරින ෙලස ඉල්ලීමක් කළ හැක.

III.

නිලධාරියා මුදා හරිනු ලැබුෙව් රජෙය් වුවමනාවකට නම් මුදා හැරි කාලය පඩි රහිත
නිවාඩු ලබාගත් ෙසේ සැලකිය යුතුය. ආපසු පැමිණි විට වැටුප් තලෙය් තබන අතර,
ෙශේෂ්ඨත්වයට ද හානියක් සිදු ෙනොෙව්. උසස් වීම් සඳහා ද සලකා බලනු ලැෙබ්.

IV.
V.
VI.

මුදා හැරිෙය් තමාෙග්ම පිට නම් ඉහත කී වාසි කිසිවක් හිමි ෙනොෙව්.
වයස අවුරුදු 53 ඉක්ම වූ නිලධාරිෙයකු සාමාන ෙයන් මුදා හරිනු ෙනොලැෙබ්.
රාජ සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා තාවකාලික මුදා හරිනු ලබන රජෙය් නිලධාරිෙයකු
සම්බන්ධෙයන් විශාම වැටුප් දායක මුදල වන්ෙන් ඔහුෙග් ඒකාබද්ධ වැටුෙපන් 25%
කි.

04. ( I ) චරියා සටහන යනු කුමක්දැයි හඳුන්වා දී,
දී, එහි ඇතුලත් විය යුතු කරුණු ෙමොනවාදැයි
පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
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 පතයක් 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.

( II ) චරියා සටහනක් පවත්වාෙගන යන ආකාරය පිළිබඳ විස්තර කරන්න
කරන්න.
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 අධ ක්ෂ ෙවතද තබා ගනු ලැෙබ්.
ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් නිලධාරීන් සම්බන්ධෙයන් ඉහත විස්තර කරන ලද ෙවනස් වීම්
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා විසින් මාස්පතා ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ ක්ෂකට 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
අධ ක්ෂක ෙවත යැවිය යුතුය.

05. වැටුප් සහිත පසූත
පසූත ( විෙශේෂ ) නිවාඩු ලබාදීම පිළිබඳව
පිළිබඳව රජ පරිපාලන චකෙල්ඛ
චකෙල්ඛ 16/99 න්
සංෙශෝධිත ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් xii පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන් විධිවිධාන පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.

සියළුම රාජ නිලධාරීන්ට, අභ ාස ලාභීන්ට XII 18,2 වගන්ති යටෙත් අනුමත කරන
ලද නිවාඩු අවසන් වීෙමන් පසු පහත (අ) සහ (ආ) ෙඡ්දවල සඳහන් කරුණු සම්පූර්ණ වන අවස්ථා
වලදී ඇයෙග් ෙසේවා කාලය තුල වසරක උපරිමයකට යටත්ව, දරු උපතකට උපරිම වශෙයන් මාස
06ක කාලයක් වැටුප් රහිත පසූත (විෙශේෂ) නිවාඩු ලබා දිය හැකිය.
( අ ) උපෙත්දීම දරුවා අසාමාන තත්වයක සිටී බව පසව හා නාරි ෙරෝග පිළිබඳ රජෙය්
ෛවද විෙශේෂඥෙයකු සහතික ෙකොට ඇත්නම්, එවැනි දරුවන් සම්බන්ධව ලබාගත්
සාමාන පසූත නිවාඩු අවසන් වන අවස්ථාවකදී එම දරුවා තව දුරටත් අසාමාන
තත්වයක සිටින බව හා ඒ නිසා මවෙග් විෙශේෂ ෙපෞද්ගලික රැකවරණය හා අවධානය එම
දරුවාට තවදුරටත් අවශ බව රජෙය් ළමා ෙරෝග ෛවද විෙශේෂඥෙයකු සහතික කරන
අවස්ථාවක,
( ආ ) දරුවාෙග් උපත නිසා ෙවනත් ෙරෝගාබාධ ඇති වීෙම් ෙහේතුෙවන් මවට තව දුරටත්
විෙව්කය අවශ වන බව පසූත හා නාරි ෙරෝග පිළිබඳ රජෙය් ෛවද විෙශේෂඥෙයකු
සහතික කරනු ලබන අවස්ථාවක.
ෙමම නිවාඩු අනුමත කරනුෙය් දරවා ජීවතුන් අතර සිටින විටදී පමණි. නිවාඩු ලබා ගන්ෙන් දරුවා රැක
බලා ගැනීමට බැවින්, යම් ෙහයකින් දරුවා මිය ගිය ෙහොත් එයින් දින හතකට පසු ෙමම නිවාඩු
අවලංගු වූවාෙසේ සැලෙක්.
ෙමම නිවාඩු අනුමත කරවා ගැනීෙම්දී නිලධාරිණිය ලවා ගිවිසුමක් අත්සන් කරවා ගත යුතුය.
ගිවිසුම අනුව අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය නිම කිරීමට නිලධාරිණිය අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත්, අනිවාර්ය
ෙසේවා කාලෙය් ෙසේවය ෙනොකර ඇති එක් එක් මාසය ෙවනුෙවන් අ◌ැය නිවාඩු ඉල්ලුම් කරන
අවස්ථාෙව්දී ලැබූ මාසික වැටුෙපන් තුෙනන් එකක් දඩු මුදලක් අයකර ගැනීමට යටත් වනු ඇත.

ෙමම පතිපාදන යටෙත් ලබා ෙදන නිවාඩු ගණන් බැලීෙම්දී එම නිවාඩු කාලය තුලට වැෙටන
රජෙ◌ය් නිවාඩු , ෙසනසුරාදා හා ඉරිදා දින, ඊට ඇතුලත් කල යුයුය.
ෙමම නිවාඩු ලබා දීමට ෙපර නිලධාරිණියට ලබා ෙදන ලද ණයක ෙහෝ අත්තිකාරමක මාසික
වාරික ෙනොකඩවා අය කර ගැනීම සඳහා සතුටු දායක වැඩපිළිෙවලක් ෙයදීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා වග බලා ගත යුතුය.

06. ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් xxiv පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන අනූව,
අනූව,
I. ආපදා ණයක් ලබා ගත හැක්ෙක් කිනම් ආකාරෙය් ආපදාවක් සඳහාද?
සඳහාද?
ආපදා ණය ලබා ගත හැක්ෙක් පහත සඳහන් ආකාරෙය් ආපදාවන් සඳහාය.
• ගිණි හානි
• ගංවතුර හානි
• ෛවද වියදම්
• ෙරෝහල් ගාස්තු
• පවුෙල් ෙකෙනකුෙග් අසනීපයක් නිසා ණය ගැති වීම
• පවුෙල් ෙකෙනකුෙග් අසනීපයක් ෙහේතුෙවන් ෙගවල් කුලී හිඟ හිටීම
• නිලධාරියාෙග් පවුෙල් ෙකෙනකුෙග් අවමංගල යකට
• මදුරු දැල් මිලදී ගැනීමට

II.

ආපදා ණයක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් අදාල අකනකුත් විධිවිධාන
සම්බන්ධෙයන් සටහනක් ලියන්න.
ලියන්න.
ස්ථීර හා විශාම වැටුප් හිමි නිලධාරීන්ට , රා.ෙසේ. අ.අ. දායක වන ස්ථීර ෙහෝ තාවකාලික
නිලධාරීන්ට ෙමම ණය ලබා ගත හැක.
මාස 10 ක වැටුප් උපරිමයකට යටත්ව ඇත්ත වශෙයන්ම වියදම් කළ ෙහෝ වියදම් කිරීමට
සිදුවන මුදල ලබා ගත හැක.
නිලධාරියාට වුශාම වැටුප් සහිත අවු. 10 ට වැඩි ෙසේවයක් ඇත්නම්, ඇපකරුෙවකු අවශ
ෙනොෙව්. අෙනක් අවස්ථාවලදී අවුරුදු 10 කට වැඩි විශාම වැටුප් සහිත ෙසේයක් ඇති
අපකරුයවකු ෙහෝ අවුරුදු 05 කට වැඩි විශාම වැටුප් සහිත ෙසේවයක් ඇති අපකරුයවන්
ෙදෙදෙනකු ෙහෝ අවශ ෙව්.

07. ( I ) ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් xxvii පරිච්ෙඡ්දය අනූව රාජකාරී ලිපියක් ලිවීෙම් දී පිලිපැදිය යුතු
නියමයන් ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
රාජකාරි ලිපියක් ලිවීෙම්දී පිළිපැදිය යුතු නියමය පහත දැක්ෙව්

I. එක් ලිපියක් එක් කරුණකට සීමා විය යුතුය
II. සෑම ලිපියකම අංකය සහ දිනය එම ලිපිෙය් දකුණු පැත්ෙත් උඩ ෙකලවෙර් සඳහන් කළ
යුතුය.
III. ලිපියක දිනය ෙයදිය යුත්ෙත් නිලධාරීන් යමිකිසි ස්ථානයක සිට එය අත්සන් කරන
අවස්ථාෙව්දීය.
IV. ලිපිෙයන් පකාශවන කාරණය එහි මාතෘකාව වශෙයන් දැන්විය යුතුය.
V. මහජනයා සමඝ ලිපි ගණුෙදනු කිරීෙම්දී ඇමතීම ෙමෙසේ විය යුතුය.
මහත්මයාෙණනි/ මහත්මියණි/ ෙමෙනවියනි
අවසන් කළ යුතුෙත්
ෙමයට ඔෙබ් විශ්වාසී යනුෙවනි.
VI. නිලධාරිෙයකුට නිලනාමෙයන් ෙව්වා, ෙපෞද්ගලික ෙව්වා, ෙදපාර්තෙම්න්◌ු මනිතී
වරෙයකුට ෙකලින්ම ලියන ලියන ලිපියකට එම නිලධාරියා විසින් පිළිතුරු යැවිය යුතුය
VII. කලින් ලිපි ගණුෙදනු කළ විෂයකට අදාලව ලිපියක් යවන විට එම ලිපි ගණුෙදනුව ගැන
සඳහන් කළ යුතුය.
VIII. ෙඡ්දවලට අංක වයදිය යුතුය.
IX. අමුණුමක්, එය ඉදිරිපත් කරන ලිපිෙයන් ෙවන් ෙනොවන ෙසේ යා කළ යුතුය.
X. සියලුම රාජකාරි ලිපි පස්තුත කාරණයට අදාලව ද, විනීතව ද, අදහස් පැහැදිලිව පකාශවන
ෙලස ද ලිවිය යුතුය.
XI. වැදගත් කරුණු සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්තෙම්න්තු පධාණිෙයකුට සවන සෑම ලිපියක්ම
තමන් අත්සන් කර යැවිය යුතුය.
XII. ෙවනත් ආණුඩුවක් සමඟ ෙහෝ ශී ලංකාෙව් ෙහෝ විෙද්ශීය එම ආණ්ඩුවක් ෙවනුෙවන්
ෙපනී සිටින නිෙයෝජිතයන් සමඟ ද විෙද්ශයක සිටින ශී ලංකා ආණ්ඩුෙව්
නිෙයෙ◌ෝජිතෙයකු සමඟ ද ලිපි ගණුෙදනු කළ යුත්ෙත් විෙද්ශ කටයයුතු පිළිබඳව
අමාත ංශෙය් ෙල්කම් වරයා මගිනි.
XIII. රහස බහා යැවිය යුතුය. ඇතුල් කවරය රහස යනුෙ◌වනෙසඳහන් කළ යුතුය. එෙහත්
පිට කවරය එෙසේ සලකුණු ෙනකළ යුතුය. ඇතුල් කවරය පිට කවරයට වඩා කුඩා වනෙසේ
තැබිය යුතුය.
XIV. උසාවි ෙල්ඛනයක් ෙහෝ ඔප්පුවක් වැනි වැදගත් ලිපි ෙල්ඛන අඩංගු සියළුම පාර්සල්
තැපෑෙලන් යැවීෙම්දී ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් යැවිය යුතුය.

( II ) රජෙය් නිලධාරිෙයකු විසින් තම අයිතිවාසිකම් ෙකෙරහි බලපාන කරුණක්
සම්බන්ධෙයන් විධි වූ පරිදි සංස්ථාපිත කවර ෙහෝ බල මණ්ඩලයකට ඉල්ලීමක්
ඉල්ලීමක් ෙහෝ
අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අදාල විධිවිධාන ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?

තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික අයිතිවාසාකම් ෙකෙරහි ෙකලින්ම බලපාන ඔනෑම කරුණක්
පිළිබඳව විවිධ වූ සංස්ථාපිත කවර ෙහෝ බල මණ්ඩලයකට ඉල්ලීමක් ෙහෝ අභියාචනයක්
ඉදිරිපත් කිරීමට ඔනෑම නිලධාරිෙයකුට පුළුවන. එවැනි සෑම ඉල්ලීමක් ෙහෝ
අභියාචනයක්ම ඉදිරිපත් කිරීමට එකී නිලධාරියාෙග් ඉහළ නිලධාරියා බැදී සිටී.
එවැනි සෑම ඉල්ලීමක් ෙහෝ අභියාචනයක් අසාධු, අනිසි ෙහෝ පරිභවාත්මක භාෂාෙවන්
ලියා ඇත්නම් එය ඉදිරිපත් ෙනොකළ යුතුය.
එම ඉල්ලීම ෙහෝ අභියාචනය භාර ගත ෙහොත්, එය ලැබුණු බව වහාම දන්වමින්, එය යා
යුතු තැනැත්තා ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන බවද නිලධාරියාට දැන්විය යුතුය.
එවැනි සෑම ඉල්ලීමක් ෙහෝ අභියාචනයක් ෙහෝ ඉදිරිපත් කළ යුතුෙත් ඉල්ලුම් කරුෙග්
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් ෙහෝ ෙවනත් අදාල බලධාරීන්ෙග් මාර්ගෙයනි.
හිටපු රජෙය් නලධාරිෙයකුෙග් එවැනි ඉල්ලීමක් ෙහෝ අභියාචනයක්, රාජ

ෙසේවා

ෙකොමිසම අමතා ඇති අවස්ථා වලදි හැර, එම නිලධාරියා අන්තිමට ෙසේවය කල
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධානියාෙග් මාර්ගෙයන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

