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 2002
3)
2002 ( 2003
ආයතන කාර්ය පරිපාටිය
පශ්න පහකට පිළිතුරු සපයන්න

පැය 01 යි මිනිත්තු 30 යි.

පශ්න සහ පිළිතුරු
01. ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් ඇති විධිවිධාන ඇසුෙරන් පහත සඳහන් මාතෘකා ගැන ෙකටි සටහන් ලියන්න.
ලියන්න.
(1). පරිවාස කාලය
රාජ ෙසේවෙය් සියලුම ස්ථිර තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම් කළ යුතුෙත් අවුරුදු 03ක පරිවාස කාලයකට
යටත්වය. එෙසේ වුවත් යම් තනතුරකට ෙහෝ ෙශේණියකට රාජ ෙසේවෙය් ස්ථිර තනතුරකට ස්ථිර කරනු ලැබ
ඇති නිලධාරිෙයකු පත් කළ විට ෙමම පරිවාස කාලය අදාල ෙනොෙව්. එවන් අවස්ථාවල පත්වීම් ෙදනුෙය්
වැඩ බැලීෙම් කාලයකට යටත්වය.
පරිවාස කාලවයක් නිම කර තිබීෙමන් අරමුණු කරනුෙය් නිලධාරිෙයකු පත්වීෙමහි ස්ථීර කිරීමට ෙපර
පත්වීම් ලිපිෙයහි සඳහන් කර ඇති ෙකොන්ෙද්සි හා නියමයන්ට අනුව අව්ශ තා සපුරා ගැනීමට අවශ
කාලයක් සපුරා දී ෙව්.
(II).
II). තනතුර අතහැර යාම
නිවාඩු ලබා ෙනොෙගන රාජකාරියට ෙනොපැමිෙනක නිලධාරිෙයකු සිය තනතුර අතහැර ගියාෙසේ සලකා ඒ
බව දන්වමින් ඔහුට ලියාපදිංචි කළ තැපෑෙලන් ලිපියක් වහාම භාරදිය යුතුය.
හැරුණවිට ඔහුට විරුද්ධව ෙචෝදනා ඉදිරිපත් ෙනොකලයුතුවාත් හැර නිදහසට කරුණු විමසිය යුතු ද නැත.
ෙකෙසේ වුව ද ෙතමසක් ඇතුලත ෙසේවයට ෙනොපැමිණීමට ෙහේතු සිය කැමැත්ෙතන්ම ඉදිරිපත් කරනු ලැබුව
ෙහොත් බලය ලත් නිලධාරියා විසින් ඔහුට නැවත ෙසේවයට පැමිණීමට අවසර දීමට ෙහෝ අවසර ෙනොදීමට
පුළුවන.
(III).
III). අනියම් නිවාඩු
එක් වරකට දින 06 කට ෙනොවැඩි වන පරිදි අවුරුද්ද තුල උපරිම වශෙයන් දවස් 21ක් අනියම් නිවාඩු
අනුමත කිරීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාට පුළුවන. අනියම් නිවාඩු ෙදනු ලබන්ෙන්හුෙදක් අනියම්
කරුණු ෙහේතු ෙකොට ෙගන ෙකටි පරිච්ෙඡ්ද තුල ෙසේවයට ෙනොපැමිණ සිටීම අවශ වූ විට නිලධාරිෙයකුට
ඒ සඳහා ඉඩ සලසනු පිණිසය.
ෙමම නිවාඩු අනුමත කිරීෙමන් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රාජකාරි කටයුතු වලට බාධාවක් ෙනොවන බවට
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා වග බලා ගත යුතුය.
හිලව් නිවාඩු
රජෙය් නිවාඩු දිනවල ෙසේවය කර ඒ ෙවනුවට හිලව් නිවාඩු ලබාගැනීමට අදහස් කරන නිලධාරිෙයකු ඒ
සඳහා ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියාෙග් ෙපර අවසරය ලබා ගත යුතුය.
රජෙය් නිවාඩු දිනක ෙසේවය කිරීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන ඒ ෙවනුවට අවශ හිලව් නිවාඩු ඉදිරි වර්ෂෙය්දී එම
නිවාඩු දිනට කලින් පෙයෝජනයට ගත යුතුය.

(IV).
IV). සංයුක්ත දීමනා
ගමෙන් දුර පමාණය සැතපුම් 07 කට වැඩිනම් රාජකාරි සඳහා ගමන් බිමන් යන නිලධාරීන් ස්වකීය කාර්ය
ස්ථානෙයන් පිට ගත කළ කාලය පැය 12කට ෙනොඅඩු කාලයක් සඳහා සම්පූර්ණ සංයුක්ත දීමනාව හිමි
ෙව්. පැය 06 කට ෙනොඅඩු කාලයක් සඳහා සංයුක්ත දීමනාෙවන් අඩක් හිමිය. පැය 06කට අඩු කාලයක්
සඳහා සංයුක්ත දීමනා ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.
කිසියම් නිලධාරිෙයකුට පැය 24 කට වඩා පිටත ගත කිරීමට සිදුවන්ෙන් නම් උපරිම වශෙයන් සති 03කට
යටත්ව දීමනාවන්ට අමතරව තව 25% ක දීමනාවක් ද ෙගවිය හැක.
( එක් ෙකොටසකට ලකුණු 05 බැගින් ලකුණු 20 යි)
යි
02. ( I ) රාජ ෙසේවෙය් යම් තනතුරකු සඳහා බඳවා ගැනීෙම් දී ඒ සඳහා අනුගමනය කල යුතු බඳවා
බඳවා ගැනීෙම්
පරිපාටිය ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් II පරිච්ෙඡ්දය ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
ලකුණු10
ලකුණු10 යි
(I). රජෙය් සෑම තනතුරක්ම බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටියකට අනුකූලව සම්පූර්ණ කළයතුෙව්. ෙසේවයට බඳවා
ගැනීම් පටිපාටියට පහත සඳහන් ෙතොරතුරු ඇතුලත් ෙව්.
(II)
තනතුරු නාමය
තනතුෙරහි වැටුප් පරිමාව
වයස් සීමා
අවශ අධ ාපනික හා ෙවනත් සුදුසුකම්
බඳවා ගැනීෙම් කමය
ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි
ෙප◌ාදු ෙකොන්ෙද්සි
අළුත් බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියක් පිළිෙයල කළයුතුව ෙහෝ දැනට තිෙබන බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියක
ෙවනස් කිරීමක් සිදු කළ යුතුවූ අවස්ථාවන්හි අදාල අමාත ංශ ෙල්කම් විසින් සංෙශෝධිත පරිපාටියක් ෙහෝ
අළුත් බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියක් පිළිෙයල ෙකොට එය පිටපත් තුනකින් සමන්විතව රාජ පරිපාලන
අමාත ංශෙය් ආයතන අධ ක්ෂක ජනරාල් ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. රාජ පරිපාලන අමාත ංශය එම
පරිපාටියට එකඟතාවය පලකළ ෙහොත් එම පරිපාටිය අනුමත කළාෙසේ සලකුණු ඇත.
එෙහත් අදාල අමාත ංශය සහ රාජ පරිපාලන අමාත ංශය අතර බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියට පිළිබඳව මත
ෙභ්දයක් ඇති වූ විට එය අමාත ංශ මණ්ඩලෙය් තීරණයක් සඳහා බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය සකස් කළ
අමාත ංශය විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
අනුමත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියක් සංෙශෝධනය කිරීමට අවශ වුවෙහොත් ෙයෝජිත සංෙශෝධන පිළිබඳ උප
ෙල්ඛනයක් ද, සංෙශෝධිත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙය් ෙකටුම් පතක් ද සමඟ අදාල අමාත ංශෙය් ෙල්කම්
වරයා විසින් රාජ පරිපාලන අමාත ංශෙය් ආයතන අධ ක්ෂ ජනරාල් ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
සංෙශෝධනය කළ යුතුව පවත්නා ෙකොටස ද, ෙයෝජිත සංෙශෝධනය ද, සංෙශෝධනය කිරීමට ෙහේතු ද පහත
දැක්ෙවන තීරු යටෙත් සංෙශෝධන පිළිබඳ උප ෙල්ඛනෙය් අන්තර්ගත විය යුතුය.
ෙඡ්ද අංක

දැනට තිෙබන
ෙපළ

ෙයෝජිත
සංෙශෝධනය

ෙහේතු

සංෙශෝධිත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටි ෙකටුම්පෙතහි ෙයෝජිත සංෙශෝධනය අන්තර්ගත ෙකොට ඒවා රතු ඉරි ද
ඇද ෙපන්විය යතුය.

( II ) රාජ ෙසේවයට පත්
ෙමොනවාද??
පත් කරන ලද අයකුෙග් පත්වීම් ලිපිෙයහි අඩංගු විය යුතු මූලික කරුණු ෙමොනවාද
ලකුණු 10 යි.
යි.
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

ඔහුෙග් ෙසේවය පිළිබඳව නියමයන් හා ෙකොන්ෙද්සි සම්පූර්ණ වශෙයන් දැක්ෙවන ලිපියක් නිකුත් කළ
යුතුය.
අමාත මණ්ඩලය විසින් ෙකලින්ම ෙකෙරන පත්වීම් සම්බන්ධෙයන් වූ කල්හි අමාත මණ්ඩලෙය්
ෙල්කම්වරයා ෙහෝ ඔහු ෙවනුෙවන් පත්වීම් ලිපි නිකුත්කළ යුතුය.
ෙසසු සියළුම පත් කිරීම් වලදී පත්කිරීෙම් බලධාරියා පත්වීම් ලිපි නිකුත් කළ යුතුය.
පත්වීම් ලිපිෙයහි පහත සඳහන් මූලික කරුණු ඇතුලත් විය යුතුය.
පත්කළ දිනය , ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා තනතුර
තනතුර ස්ථීර ද විශාම වැටුප් හිම්ද අහිම් ද යන්න
පරිවාස කාලය
ආයන සංගහෙය් විධිවිධාන වලට ද, මුදල් ෙරගුලාසි වලට ද, ෙදපාර්තෙම්න්තු නිෙයෝග වලට ද, කලින්
කළ ආණ්ඩු නිකුත්කරන ෙවනත් ෙරගුලාසි වලට යටත් විය යුතු බව.
ෛවද පරිවාසයට ෙපනී සිටිය යුතු බව.
දිවයිෙන් කවර පෙද්ශයක වුව ද ෙසේවය කළ යුතු බව.
නියම කරනු ලැබුව ෙහොත්, රජෙය් නිලධාරීන්ෙග් (ඇප) ආඥා පනත අනුව ඇප ඉදිරිපත් කිරීමට බැඳී
සිටිය යුතු බව .
වැඩ භාර ගැනීමට මත්ෙතන් ෙපොදු 160 දරණ ආකෘති පතය සම්පූර්ණෙයන් ගිවිසුමකට ඇතුලත් වීමට
නියම කිරීම.
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජන රජයට අවනත භාවය පකාශ කරන ප්රතිඥාවකට අත්සන් කළ
යුතු බව.
වැන්දඹු හා අනත්දරු විශාම වැටුප් කමයට / වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශාම වැටුප් කමයට දායක
මුදල් ෙගවීමට බැඳී සිටින බව.
වැඩ භාර ගැනීමට පථම ෙපොදු ආකෘති 261 න් වත්කම් පකාශ කළ යුතු බව.
වැටුප් කමය ෙච්තනාධික
පවීණතා පරික්ෂණවලින් සමත් විය යුතු බව

03. ( I ) තාවකාලික නිලධාරියා සහ අනියම් නිලධාරියා අතර ඇති සමාන අසමානකම් පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
ලකුණු 10 යි.
යි.
අනියම් නිලධාරියා යනු අනියම් තනතුරක් ෙලස අනුමත ෙකොට ඇති තනතුරකට දවස් පඩි පිට ෙකටි කාල
සීමාවක් සඳහා අනියම් පදනම මත පත්කරනු ලැබ ඇති තැනැත්ෙතකි. එෙසේ නැතෙහොත් තාවකාලික ෙහෝ
ස්ථීර තනතුරක් තාවකාලික පදනම පිට නැතෙහොත් ස්ථීර පදනම පිට පුරවන ෙතක් අතුරු පූරක පියවරක්
වශෙයන් පත් කරනු ලැබ ඇති තැනැත්ෙතකි.
තාවකාලික නිලධාරියා යනු තාවකාලික තනතුරක් වශෙයන් අනුමත ෙකොට ඇති තනතුරකට තාවකාලික
නිලධාරිෙයකු වශෙයන් පත් කරනු ලැබ ඇති තැනැත්ෙතකි. එෙසේ නැතෙහ◌ාත් යම් අනියම් තනතුරක
ෙසේවෙයහි ෙයදීෙම් ෙහේතුෙවන් තමා තාවකාලික තත්වය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගත්ෙත් ද, ඒ අනියම්
තනතුෙරහිම තවදුරටත් ෙසේවය කරන නමුත්, තාවකාලික තත්වය පධානය කරනු ලැබ සිටින අනියම්
නිලධාරිෙයකි.

( II ) ආෙද්ශක නිලධාරියකු
නිලධාරියකු බඳවා ගත යුත්ෙත් කුමන අවස්ථා වලදීද යන්න උදාහරණ සහිතව විස්තර
කරන්න.
කරන්න.
ලකුණු 10 යි.
යි.
ආෙද්ශකයා යනු නිත වශෙයන් පුරවා ඇති තනතුරක ඒ තනතුර දරන්නා යම් සීමිත කාලයක් එම
තනතුෙර් රාජකාරි සඳහා ෙනොපැමිෙණන කල්හි ඒ තනතුෙර් රාජකාරි ඉටු කිරීමට ෙයොදවනු ලබන
තැනැත්ෙතකි. උදාහරණ වශෙයන් කියෙතොත් නිත මුරකරු නිවාඩු ෙගොස් ඇති විට ආෙද්ශක
මුරකරුෙවකු ෙයදවිය හැක. ඔහුෙග් පත්වීම අවශ උසස් පඩි ෙගවීෙම් පදනම පිට පිට ෙකෙරන හුදු
අනියම් පත්වීමක් විය යුතුය.

04. ( I ) රජෙය් නිලධාරියකුෙග් ෙපෞද්ගලික
ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොණුවක අඩංගු විය යුතු මූලික
මූලික ලිපි ෙල්ඛන ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
ලකුණු 10 යි.
යි.
රාජ ෙසේවයට බඳවා ගනු ලබන සියලුම නිලධාරීන් / ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුව
පවත්වා ෙගන යනු ලැෙබ්. එහි අඩංගු විය යුතු මූලික ලිපි ෙල්ඛන පහත දැක්ෙව්.
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

පත්වීම් ලිපිෙය් මුල් පිටපත
ෙපොදු ආකෘති 160 න් ගිවිසුම් පතය
ෙසෞඛ 169 න් ෛවද පරික්ෂණ වාර්තාව
ෙපොදු ආකෘති 261 න් වත්කම් හා බැරකම් වාර්තාව
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජන රජයට අවනත භාවය දක්වන පකාශය
ඒකීය රාජ යකට අනුකූලතාවය දක්වන පකෘශය
වැටුප් වර්ධක අනුමත කිරීම
උසස් කිරීම
මාරු කිරීම
මුදා හැරීම
චර්යා සටහන් පත
විශාම ගැන්වීම

( II ) ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොණුව නිසි පරිදි පවත්වාෙගන යෑෙමහි ඇති වැදගත්කම කුමක්ද යන්න පැහැදිලි
කරන්න.
කරන්න.
ලකුණු 10 යි.
යි.

නිලධාරිෙයකුෙග් රාජකාරි කටයුතු පිළිබඳ ඉතිහාසය ඇතුලත් වනුෙය් ඔහු ෙවනුෙවන් පවත්වාෙගන යනු
ලබන ෙපෞද්ගලික ලිපි ෙගොනුෙවහිය.
එය නිසි පරිදි පවත්වාෙගන යාම වැදගත්ය.
නියමිත දිනට පත්වීම ස්ථීර කිරීම ෙහ◌ා◌් පරිවාස කාලය දීර්ග කිරීම නියමිත දිනට ෙව්තානාධිකය නිසි
ෙව්ලාවට ඉදිරිපත් කිරීම ඒ ඒ ස්ථාන වල ෙසේවය කළ කාල සීමාව දැන ගැනීම, උසස්වීම් ලබාෙගන ඇති
අන්දම දැන ගැනීමපවීනතා පරික්ෂණ සමත්වී තිබී ද යන්න දැන ගැනීම ෛවද වාර්තාව සම්පූර්ණ ද,
චර්යා සටහන් ප.◌ය නිවැරදි ද ශිෂ ත්ව පදානය කර තිෙබ් ද, වැටුප් රහිත විෙද්ශ රැකියා සඳහා ෙගොස්
තිෙබ්ද, 55 න් රැකියා සඳහා ෙගොස් තිෙබ් ද, පශංසා ලබා තිෙබ් ද, ෙදෝෂ දර්ශනය ට ලක් වී තිෙබ් ද, විශාම
යා යුතු දිනය කුමක් ද, යන ෙමම ෙතොරතුරු දැන ගඅනීමට නම් ෙපෞද්ගලික ලිපි ෙගොනුව නිසි පරිදි
පවත්වාෙගන යා යුතුය.

05. ( I ) රජෙය් ෙසේවෙය් විශාම
විශාම ගැනවීම පිළිබඳ බලපානු ලබන විධිවිධාන ෙමොනවාද යන්න පැහැදිලි
කරන්න.
කරන්න.
I. සමාන කාර්යක්ෂමතාවය මත විශාම ගැන්වීෙම්දී ඔහුට හිමි නියම විශාම වැටුප් ෙගවනු
ෙනොලැෙබ්. ෙපන්වා ඇති සාමාන අකාර්යක්ෂමතා පමාණය අනුව විශාම වැටුෙපන් යම්
පතිශතයක් අඩු කිරීමට රාජ බරිපාලන අමාත ංශෙය් ෙල්කම්වරයාට බලය ඇත.
සානුකල්පිත විකල්පයක් වශෙයන් විශාම යවනු ලබන්ෙන් බරපතල වරදක් කර ඇති
නිලධාරිෙයකි. එය ෙසේවෙයන් පහ කිරීම රටාවට ෙදනු ලබන විකල්ප දඬුවමකි. නියමිත විශම
වැටුප ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.
විධිමත් පරිදි සංස්ථාපිත ෛවද මණ්ඩලයක් විසින් ෙසේවයට නුසුදුසු බවට නිර්ෙද්ශ කල විට
විශාම යවන විට එම අවස්ථාෙව් ෙදන ලද විෙශේෂ පදනම් කරෙගන විශාම වැටුප ගණන් බලනු
ලැෙබ්. පාඩුවක් සිදුෙනොෙව්.
වයස 55 ඉක්ම වූ නිලධාරියකට කැමති නම් කිසිම බාධාවකින් ෙතොරව වයස අමුණා වයස 57
දක්වා ෙසේවය කල හැක. වයස 57න් පසු විශාම යාමට බලාෙපොෙරොත්තුවන නිලධාරිෙයකු

විශාම ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන දිනට මාස 03කට ෙපර රාජ පරිපාලන අමාත ංශය
විසින් හඳුන්වා දී ඇති අංක 16/5 චකෙල්ඛය පරිදි අ ආකෘතිෙය් 01 වන ෙකොටස පිටපත් 06
කින් පිළිෙයල ෙකොට ඉන් පිටපත් 05 ක් ආයතන පධානියාට ද අෙනක් පිටපත ෙකලින්ම
විශාම වැටුප් අධ ක්ෂක ෙවත ද යැවිය යුතුය.
විශාම වැටුප් පදාන ලිපිය නිලධාරියා විශාම යන දිනට ෙපර නිකුත් කළ යුතුය. ඉන් පිටපතක්
විශ්රාම වැටුප් අධ ක්ෂක සහ වැ. අ. වි. ෙල්. හා ගණකාධිකාරී ෙවත අනිවාර්ෙයන්ම යැවිය
යුතුය.
පදානය කරන ලද පරිවර්තිත පාරිෙතෝෂිකෙයන් රජයට අය විය යුතු මුදල් සියල්ල අඩු කර
ගැනීෙමන් අනතුරුව ඉතිරිය පමණක් විශාම යන දිනෙය්දී ඔහුට ෙගවිය යුතුය.

( II ) රජෙය් ෙසේවෙය් ද්විතීය
ද්විතීය පදනම මත පරිභාහිරෙසේවයක් සඳහා මුදා හැරීෙම්දී සැලකිල්ලට ගත යුතු
කරුණු පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
ලකුණු 10 යි.
යි.

I. රජෙය් ෙසේවෙයන් පරිබාහිරව උදාහරණ වශෙයන් රාජ සංස්ථාවක ෙසවය සඳහා
නිලධාරිෙයකු මුදා හැරිය හැක්ෙක් පත් කරන බලධාරියාෙග් අවසරය සහ අදාල සංස්ථාව
ස්ථාපනය කරන ලද නීතිෙයන් නියම වන පරිදි එකඟත්වය ලබා ගත යුතු බලධාරියාෙග්
අවසරය ඇතිවය.
පළමුව මුදා හරිනුෙය් තිවකාලිකත්වය වසර ෙදකකි. මුදාහැරීම සඳහා අදාල ආකෘතිය
නිලධාරියා ස්ථීර තනතුරකට පත්කල බලධාරියා විසින් ඔහුෙග් අමාත ංශෙය් ෙල්කම් හා
නිලධාරියා මුදා හැරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන රාජ සංස්ථාව අයත් අමාත ංශ ෙල්කම් ද මගින්
කළ යුතුය. සියලු මුදා හැරීම් සඳහා රාජ පරිපාලන අමාත ංශෙය් ආයතන අධ ක්ෂ
ජනරාල්ෙග් එකඟත්වය අවශ ෙව්.
II. වයස 53 ඉක්ම වූ නිලධාරිෙයකු ෙමහි පහත සඳහන් අවස්ථාවන්හිදී හැරුණු විට රාජ
සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා තාවකාලිකව ෙහෝ ස්ථීරව මුදා ෙනොහැරිය යුතුය.

(අ) එම තනතුරට පත් කළ හැකි සුදුසු ෙවනත් නිලධාරිෙයකු අදාල සංස්ථාෙව් ෙනොමැති විට.
(ආ) විශාම ලත් නිලධාරිෙයකු හැෙරන්නට රාජ සංස්ථාෙව් තනතුරකට පිටස්තරයින් බඳවා
ගත හැකි සුදුසු පුද්ගලෙයකු ෙනොමැති බව තනතුර පළ කරනු ලැබීෙමන් පසුව ෙපනී ෙගොස් ඇති
විට.
තාවකාලිකව මුදා හරින ලද කාල සීමාව අවසන් වන්නට මත්ෙතන් තමා කලින් දැරූ තනතුරට
ෙපරලා පැමිණීමට ෙහෝ ඒ රාජ සංස්ථාෙව් ෙසේවයට ස්ථීරව මුදා හරිනු ලැබීමට ෙහෝ මනාපය
පළ කළ යුතුය.
නිලධාරියා මුදාහරින ලද්ෙද් රජෙය් උවමනාවට නම් විශාම වැටුපු ව වස්ථා සංගහෙය් 10(1)
වැනි වගන්තිෙය් කාර්යයන් සඳහා ඔහු රාජ පතිපත්ති මය ෙහේතු අනුව පඩි රහිත නිවාඩු පිට
සිටින ෙසේ සැලකිය යුතුය.
මුදා හරිනු ලැබුෙව් නිලධාරියාෙග්ම ඉල්ලීම පිට නම් ඔහුට පඩි රහිත නිවාඩු දිය යුතු අතර විශාම
වැඩුප් ව වස්ථා සංගහෙය් 10(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් වූ පතිලාභ ඔහුට හිමි ෙනොෙව්. ඔහු මුදා
හරිනු ලැබ සිටින කාල පරිච්ෙඡ්දය තුලදී ඇතිවන කිසිම පුරපුපාඩුවකට උසස් කිරීම සඳහා ඔහු
සැලකිල්ලට ගනු ෙනොලැෙබ්.
රාජ සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා ස්ථීරව මුදා හරිනු ලැබුව ෙහොත් ඔහු මුදා හැරීම පිළිබඳ
නියමයන් හා ෙකොන්ෙද්සි පාලනය විය යුතුෙත් එකී රාජ සංස්ථාව සංස්ථාපනය කරන ලද
ව වස්ථාෙවන් විශාම වැටුප් ව වස්ථා සංගහෙයනි. ඊට අදාල විධිවිධාන වලිනි.
රාජ සංස්ථාවක ෙසේවය සඳහා තාවකාලිකව මුදා හරිනු ලබන රජෙය් නිලධාරිෙයකු
සම්බන්ධෙයන් විශාම වැටුප් දායක මුදල වන්ෙන් ඔහුෙග් නව ඒකාබද්ධ වැටුබපන් සියයට
විසිපහකි. එම මුදල විශම වැටුප් අරමුදලට බැර කළ යුතුය.

06. ( I ) විෙද්ශ ෙසේවය සඳහා පත් කළ රජෙය් නිලධාරියකුෙග් කාලතයාට
කාලතයාට ලබාදිව හැකි නිවාඩු පිළිබඳ විස්තර
කරන්න.
කරන්න.

ලකුණු 10 යි.
යි.
තනතුෙර් ස්ථීර කරන ලඳ රජෙය් නිලධාරිෙයකු රාජකාරිය සඳහා විෙද්ශයකට පත් කරනු ලැබූ විට එම
නිලධාරියා සමඟ ජීවත්වීම සඳහා ඔහුෙග් කාලතයාට වැටුප් රහිත නිවාඩු ෙදනු ලැෙබ්.
ෙමම නිවාඩු වැටුපු වර්ධක පිළිබඳ කාර්යන් සඳහා ගණන් ගත යුතුය. ෙමවැනි නිලධාරිෙයකු ආපසු
දිවයිනට පැමිණි විට ෙහෙතම එෙසේ විෙද්ශයකට ෙනොගිෙය් නම් එළැඹීමට හැකිව තිබුණාවූ වැටුපු
පියවෙරහි තැබිය යුතුය. එවැනි වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලයක් තුල ලබා ගන්නා වැටුපු වර්ධකයන්
සම්බන්ධෙයන් හිඟ මුදල් ෙනොලගවිය යුතුය.
ෙමෙසේ ෙදනු ලබන නිවාඩු විශාම වැටුප් සඳහා ගණන් ගත යුතු ෙනොෙව්. ෙමවැනි නිලධාරිෙයකු වැටුප්
රහිත නිවාඩු කාලය තුල ඇති වන්නා වූ කිසියම් පුරප්පාඩුවකට උසස් කිරීම සඳහා සලකා බැලිය යුතු
ෙනොෙව්.
උසස් කිරීම සඳහා සුදුසුකමක් වශෙයන් ෙසේවා කිලයක් නියම කර තිෙබ් නම් ෙමම වැටුප් රහිත නිවාඩු
කාලය ගණන් ෙනොගත යුතුය.
උසස් කිරීම සඳහා සලකා බැලීෙම්දී සුදුසුකමක් වශෙයන් වැටුපු පියවරක් නියම කර තිෙබ් නම් ෙමෙසේ
ෙදන ලද වැටුපු වර්ධක ඒ සඳහා ගණන් ෙනොගත යුතුය.

( II ) විෙද්ශ රැකියාවක් සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීෙම්දී අනුගමනය
අනුගමනය කළයුතු කියාමාර්ග
කියාමාර්ග ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
ලකුණු 10 යි.
යි.
ස්ථීර තනතුරක් දරන රාජ නිලධාරිෙයකුට විෙද්ශ රැකියාවක් සඳහා වැටුප් නිවාඩු අනුමත කළ හැක . ඒ
සඳහා බලය ඇත්ෙත් අදාල අමාත ංශය භාර අමාත වරයාටය .
දිය හැකි නිවාඩු පමාණය මුළු ෙසේවා කාලය සඳහා වසර 05 කි. වසර පහ අවසානෙය්දී රජෙය් ෙසේවයට
පැමිණ ලබාගත් නිවාඩු කාලය ෙමන් ෙදගුණයක කාලයක් අනිවාර්යෙයන්ම ෙසවය කල යුතුය. එෙසේ
ෙසේවය කරන බවට විෙද්ශ ගත වීමට ෙපර ගිවිසුමක් අත්සන් කළ යුතුය.
නිවාඩු අවසන් වී ෙපරලා දිවයිනට පැමිණි විට වැටුප් රහිත නිවාඩු කාලය ෙවනුෙවන් ෙව්තනාධික හිමිවන
අතර නියමිත වුටුප් පියවෙරහි තබනු ඇත.

එම නිවාඩු කාලය තුල ඇතිවන උසස් වීම් සඳහා සලකා බලනු ෙනොලැෙබ්. උසස් වීම් දීම සඳහා ෙසේවා
කිලය ගණන් ගැනීෙම්දී ෙමම වැටුප් සහිත ෙසේවාකාලය ගණන් ගනු ෙනොලැෙබ්.
දිවයිෙනන් පිටව යාමට ෙපර අවස්ථානූකූලව ජනාධිපතිනියෙග්/ විෙද්ශ සම්පත් අධ ක්ෂ ජනරාල්ෙග්
අනුමැතිය ද ලබා ගත යුතුය.

07. නිවසක් තැනීම සඳහා ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට ණය මුදලක් ලබා ගැනීෙම්දී ඒ සඳහා සම්පූර්ණ කළයුතු
ලිපිෙල්ඛන ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද? යන්න ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් XXIV වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් ඇසුෙරන් විස්තර කරන්න.
කරන්න.
ලකුණු 20 යි.
යි.
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)
දිසාපතිවරයාෙග් අනුමැතිය

08. ( I ) ආයතන සංගහෙයහි
සංගහෙයහි XXVIII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන් විනාශ ෙනොකළයුතු ලිපිෙග්ඛන ෙමොනවාද
යනුන සඳහන් කරන්න.
කරන්න.
ලකුණු 10 යි.
යි.
(I) විනාශ ෙනොකල යුතු ලිපි ෙල්ඛන පහත දැක්ෙව්.
(1) 1948 ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව පිහිටුවීමට ෙපර යටත්විජිත භාර ෙල්කම් කාර්යාලය සමඟ ගනුෙදනු
කළ ලිපි
(2) ෙදපාර්තෙම්න්තුවල පතිෂ්ඨාපනය, පරිපාලනය, නිලධාරීන් පත් කිරීම, හා සමහර
ෙදපාර්තෙම්න්තු අවසන් කිරීම, සම්බන්ධෙයන් වූ ෙල්ඛණ ෙහෝ වාර්ථා

(3) සෑම වටිනා කමකින්ම අලුතින් නිකුත් කරන ලද මුදල් ෙනෝට්ටුවල හා කාසිවල ආදර්ශ සහ ස්ථීර
සංරක්ෂණය සදහා පකාශයට පත් කරඇති ෙවනත් ෙල්ඛන.
(4) පතිපත්තිමය කරුණු පිලිබද ලිපි ෙගොනු
(5) පතිපත්තිමය කරුණු කියාත්මක කිරිම පිලිබද ෙල්ඛණයක් ෙහෝ වාර්ථාවක්
(6) ජනාධිපතිතුමන් විසින් ෙහෝඅමාත වරයකු විසින් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙහෝ පත් කරන ලද
යම් පරීක්ෂන කමිටුවක් පිළිබද වාර්ථාවක්.
(7) ෙද්පල පිළිබද හිමිකම් ෙල්ඛණ කාලසීමාවන්ට යටත් නැති වන්දි සදහා හිමිකම් කීෙම් ෙල්ඛණ.
(8) ජාතික වැදගත්කමක් ඇති සිදුවිම් පිලිබද වාර්ථා.
(9) විද ාත්මක හා කාර්මික පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධනය පිලිබද වාර්ථා.
(10)

ඉඩම් හා ෙද්පලවල වටිනාකම පිලිබද ෙල්ඛණ.

(11)

ආරක්ෂා කළ යුතුයයි නීතිෙයන් නියම ෙකෙරන ෙල්ඛණ.

( II ) විනාශ කළයුතු ලිපි ෙල්ඛන
ෙල්ඛන එෙසේ විනාශ කිරීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු කාර්යයන් ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
ලකුණු 10 යි.
යි.
විනාශ කළ යුතු ලිපි ෙල්ඛන විනාශ කිරීම සඳහා පහත සඳහන් කියාමාර්ගය අනුගමනය කළ යුතුය
වටිනා කමක් නැති වාර්ථා හා විනාශ කිරීමට අනුමත කර ඇති ෙල්ඛණ වාරිකය 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
සවිස්තර වාර්තාවක් සුදුසු ෙරජිස්ටරයක තියා තබා එම ෙරජිස්ටරය මැනවින් ආරක්ෂාකර ගතයුතුය.
1. ෙල්ඛණයක් ෙහෝ ලිපි ෙගොනුෙව් අංකය හා දිනය.
2. විෂෙය් නම
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.

