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 2002
ආයතන කාර්ය පරිපාටිය
පශ්න සහ පිළිතුරු
පශ්න පහකට පිළිතුරු සපයන්න

පැය 01 යි මිනිත්තු 30 යි.

ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් ඇති විධිවිධාන ඇසුෙරන් පහත සඳහන් මාතෘකා ගැන ෙකටි සටහන්

01.

ලියන්න.
ලියන්න.
I. රජෙය් නිලධාරියා.
නිලධාරියා.
පහත සදහන් අය හැර ශී ලංකා ජනරජ යටෙත් වැටුප් හමි කවර ෙහෝ නිලයක් දරන්නාවූ තැනැත්ෙතකු
රජෙය් නිලධාරිෙයකු වශෙයන් හැදින්විය හැක.
අධිකරණ නිළධාරීන් ජනාධිපති, කථානායක, ඇමතිවරු, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසන් සාමාජිකයන්,
රාජ ෙසේවා ෙකොමිසන් සභාෙව් සාමාජිකයන්, නිෙයෝජ ඇමතිවරු, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී වරුන්,
පාර්ලිෙම්න්තු මහ ෙල්ඛම්, ජනාධිපති කාර්යය මණ්ඩලය, පාර්ලිෙම්න්තු මහ ෙල්ඛම් වරයාෙග් කාර්යය
මණ්ඩලය,රාජ සංස්ථාවක/ ව වස්ථාපිත මණ්ඩලයක ෙහෝ රජයට පවරා ගත් ආයතනයක ෙසේවා නියුක්ති
වූවන්

රාජ ෙසේවයට බඳවාගැනීෙම් නුසුදුසුකම්.
නුසුදුසුකම්.

II.

අකාර්යක්ෂමතාවය නිසා අනිවාර්යෙයන් විශාම ගන්වනු ලැබූඅය., සානුකම්පිතව විකල්පයක් වශෙයන්
විශාම ගන්වනු ලැබූ අය,
විනය පරික්ෂණයකින් පසු ෙසේවෙයන් පහ කරනු ලැබූ නැතෙහොත් ෙසේවය අවසන් කරනු ලැබූ අය.
තනතුර අතහැර ගිය (යලි ෙසේවයට පැමිණීමට අවසර ෙනොෙදනු ලැබුවා වූ අය.) උප්පැන්න, මරණ හා
විවෘත ෙරජිස්ටාර්වරුන් වැනි නිර්ෙව්තනික දූර දරණ පුද්ගලයන්.

III.

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්.
ඉම්.

කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් ඔබ්බට උසස් කිරීම පාලනය වන්ෙන් අදාල තනතුර ෙශේණිය ෙහෝ ෙසේවය
පිලිබදව බදවා ගැනීෙම් පරිපාටිය මගිනි

කාර්යක්ෂමතා කඩඉෙමන් ඔබ්බට නිළධාරිෙයකු 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 පලමුවන පඩි ලැයිස්තුවට ෙමම සහතිකය ඇමිණිය
යුතුය.
කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් ඔබ්බට උසස් කිරීෙම් ෙකොන්ෙද්සියක් වශෙයන් විභාගය කින් සමන්විත යුතුව
තිෙබන විට ඒ විභාගෙයන් සමත් වූ දිනය එම සහතිකෙයහි සඳහන් කළ යුතුය.
කාර්යක්ෂම කඩ ඉමකින් ඔබ්බට උසස් කිරීම සඳහා ෙයෝග නැතැයි තීරණය කළ ෙහොත් ඒ බව ද , ඒ
තීරණයට ෙහේතු වූ නිලධාරියාට ලියා දැන්විය යුතුය. කඩ ඉෙමන් සමත් වන ෙතක් වැටුප් වර්ධකය
විලම්භනය කරනු ලැෙබ්. ෙජ්ෂ්ඨත්වෙයන් පහල වැෙට්. උසස් වීම් ෙදනු ෙනොලැෙබ්.

IV.

ෙසේවාභටයකු ෙදනු ලබන අනුගහය
අනුගහය
වයස
ෙසේවා මුක්ත භටෙයකුෙග් වයසින් ඔහු නිත හමුදාෙව් ෙසේවය කළ කාල පරිච්ෙඡ්දය අඩු කළ විට,

අයදුම් කරන තනතුරට නියමිත උපරිම වයස් සීමාව තුලට පැමිණීමට ඔහුට හැකි වන්ෙන් නම් එහි කාල
සීමාව ඔහුෙග් වයසින් අඩු කිරීම.
අධ ාපන
ාපන සුදුසුකම්
තනතුරට අදාල බඳවා ගැනීම් පරිපාටිෙයහි දක්වා ඇති අවට අධ ාපන සුදුසුකම් වලට පහලින් ඇති
ඊළඟ තත්වය අඩු කිරීම.
කාර්මික සුදුසුකම්
කාර්මික සුදුසුකම් තක්ෙසේරු කරන විට සන්නද්ධ ෙසේවා වල කාර්මික අංශයන්හි ෙසේවය කළ කාලය
තුළ ෙසේවය ෙකොට ලබාගත් නිපුනත්වය හා පළපුරුද්ද

02.

( I ) රාජය ෙසේවෙය් විවිධ ෙසේවාවන් වල හා තනතුරු වල හා තනතුරු වල ෙසේවෙය් නියුක්ත
නිලධාරීන් මාරු කිරීම සඳහා බලය පැවරූ
පැවරූ බලධාරීන් කවුරුන්දැයි
කවුරුන්දැයි එක් එක් රාජ ෙසේවා
කණ්ඩායම්
කණ්ඩායම් අනූව ෙවන් ෙවන් වශෙය් දක්වන්න.
දක්වන්න.

I.

ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තුළ පිහිටි ප◌ාෙද්ශීය කාර්යාල වලට මාරු කිරීම බලය ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානියා සතුය.

II.

අමාත ාංශයක් යටකත් ඇති ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙදකක් අතර මාරු කිරීම් අමාත ාංශ ෙල්කම් සතුය.

III.

අමාත ාංශ ෙදකක් අතර මාරු කිරීම් ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ ක්ෂ විසින් කරනු ලැෙබ්.

IV.

රා.ෙසේ. ෙකො. විසින් පත් කරන ලද අය මාරු කරනු ලබන්ෙන් රා. ෙසේ. ෙකො. විසිනි.

( II ) මාරු කිරීම් පටිපාටියක් සකස් කිරීෙම්දි සැලකිල්ල ෙයොමු කළයුතු කරුණු ෙමොනවාද
ෙමොනවාද??

එක් එක් ගණයට අයත් කාර්ය ස්ථානයක ෙසේවය කළ යුතු උපරිම කාල පරිච්ෙඡ්දය නියම කළ
යුතුය. උදාහරණ වශෙයන් ෙම් කාලච්ෙඡ්දය පිය මනාප ෙනොවන කාර් ස්ථානයක නම් අවුරුදු 2 ක් ය. ඉතා
පිය මනාප ස්ථානයක නම් අවුරුදු 4 ක් ද විය හැකිය.
දුරබැහැරවූ ද, පියමනාප ෙනවන්නා වූ ද, කාර්ය ස්ථානයන් හි ෙසේවය සඳහා නිළධාරීන් ෙතෝරා
ගැනීෙම්දී පාසල් යන දූ දරැවන් ඇති විවාහක නිළධාරීන්ට වඩා අවිවාහක නිලධාරීන්ද පාසල් යන දරුවන්
ඇති විවාහක නිලධාරීන් ද හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම ෙතෝරා ගැනීමකට සැලකිලිමත් විය යුතුය. පාසල් යන
දරුවන්ෙග් සංඛ ාව සහ ඔවුන්ෙග් වයස් පුමාණයන් ද සැලකිල්ලට ගත හැකිෙව්.
මාරු කිරීම් කියාත්මක කිරීම සඳහා මාරු මණ්ඩලයක් පත් කළයුතුය. එම මාරු මණ්ඩලෙය් වහය
පහත සඳහන් ෙව්.
(අ). ස්ථාන මාරු අභියාචනා සඳහා නම් කරන ලඳ නිලධාරින්
(ආ). පාලන අංශෙයන් නිෙයෝජනය වන ෙදෙදෙනක්
(ඇ). මුළු නිලධාරීන් සංඛාෙවන් 15% ක් නිෙයෝජනය කරන එක් එක් වෘත්තීය සමිතියකින් එක්
අෙයකු බැගින් ෙහෝ පූර්ණ කාලීනව වෘත්තීය සමිති කටයුතු සඳහා නිලධාරිෙයකු මුදා හැර එක් එක් වෘත්තීය
සංගමෙය් සමාජිකෙයකු.

03.

( I ) අනියම් පදනම මත රාජ

ෙසේවයට නිලධාරීන් බඳවා ගැනීෙම්දී අවධානයට ෙයොමු

කළයුතු කරුණු පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
අනියම් තනතුරකට බඳවා ගැනීම කළ යුත්ෙත් හුෙදක්ම අනියම් පදනම මතය. දවස් පඩි ෙගවිය
යුතුය. ආණ්ඩුව යටෙත් දිගටම ෙසේවෙය් ෙයදවිය යුතු යයි ඉල්ලා සිටීමට කිසිදු හිමිකමක් නැත.

විකල්ප රැකී රක්ෂා අවස්ථාවන් ෙනොමැත්ෙත් නම් යම් නිෂ්චිත ව ාපෘතියක් කාර්යක් කටයුත්තක ෙසේවෙය්
නියුක්ත අනියම් නිලධාරිෙයකුෙග් ෙසේවය, එම ව ාපෘතිය කාර්යය කටයුත්ත නිම කිරීම සඳහා ගතවන
කාලය ෙකොෙතක් වුවද එය නිම කළවිට අවසන් කළයුතුය.
වාරිකය අවශ වන ෙසේවයක් (උදාහරණයක් වශෙයන් කෘෂීකාර්මික ෙගොවිපලක්) සඳහා බඳවා ගැනීම කළ
යුත්ෙත් අනියම් පදනමක් මතය.
ෛදනික වැටුප් මත සිටින කවර ෙහෝ අනියම් නිලධාරිෙයකු ෙග් වයස අවුරුදු 55 න් ඔබ්බට වන ෙසේවා
කාලයක් විශාම වැටුප් සංගහය යටෙත් කිසිදු පාරිෙතෝෂිකයක් ෙගවීම සඳහා ගණන් ගනු ෙනොලැෙබ්.

( II ) තාවකාලික තනතුරක් දරණ රජෙය් නිලධාරියකු ස්ථීර තත්ත්වය පධානය
පධානය කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ආයතන සංගහය
සංගහය IV පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන් විධිවිධාන ෙමොනවාද
ෙමොනවාද?

එකම තනතුෙරහි තාවකාලික නිලධාරිෙයකු වශෙයන් ෙනොකඩවා අවුරුදු 05 ක් ෙසේවය කර තිෙබන
නිලධාරිෙයකුට, ඔහුෙග් ෙසේවය සතුටුදායක වීනම්, එම තනතුෙරහි ස්ථීඍ තත්වය පධානය කරනු ලැෙබ්.
එක් තාවකාලික තනතුරකට ගිය නිලධාරිෙයකුට එම තනතුරු වල අවුරුදු 7 කට ෙනොඅඩු මුළු
අඛණ්ඩ ෙසවයක් ඇත්නම් ද ඔහුෙග් ෙසේවය සතුටුදායක වී නම් ද ඔහු අන්තිමට දැරූ තනතුෙරහි ස්ථීර
තත්වය පධානය කරනු ලැෙබ්.
තනතුරු කිහිපයක කඩින් කඩ තාවකාලික තත්වෙය◌් ඇත්ත වශෙයන්ම ෙසේවය කර ඇති කාල
පරිච්ෙඡ්ද වල එකතුව අවුරුදු දහයකට ෙනොඅඩු නම් ද, ඔහුෙග් ෙසේවය කැඩී පැවතුන කාලපරිච්ෙඡ්දවල්
එකතුව අවුරුදු පහකට අඩු නම් ද, ස්ථීර තත්වය පධානය කරනු ලැෙබ්.

04.

( I ) වයස අවුරුදු 55 න් ඔබ්බට ෙසේවය දීක් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අදාල විධිවිධාන ෙමොනවද?
ෙමොනවද?
වයස අවුරුදු 55 ඉක්මවා තමන්ෙග් ෙසේවා කාලය දීර්ඝ කරන ෙලස ඉල්ලා සිටින නිලධාරිෙයක්

ඔහුෙග් වයස අවුරුදු 55 එළැඹීමට යටත් පිරිෙසයින් මාස 6 කටත් ෙපර ලිඛිතව ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා
මගින් පත් කිරීෙම් බලධාරියා ෙවත අයදුම් කළ යුතුය. වැඩි දුරටත් ෙසේවා දිගුවක් සඳහා වන යම් අයදුමක්
කළ යුත්ෙත් ෙසේවය දීර්ඝ කළ කාල පර්ච්ෙඡ්දය අවසන් වීමට යටත් පිරිෙසයින් මාස තුනකටවත් කලිනි.

තමාට ෙසේවා දිගුවක් දුන ෙහොත් එය අවසානෙය්දී තමා විශාම ගැනීමට ෙහෝ විශාම පූර්ව නිවාඩු ලබා
ගැනීමට ෙහෝ යටත් පිරිෙසයින් මාස තුනකටවත් කලින් ඒ බව දන්වන බවට නිලධාරියාෙග් ෙපොෙරොන්දු
පකාශයක් අයදුම් පත සමඟ තිබිය යුතුය.
ෙසේවය දීර්ඝ කිරීෙම් අයදුම් පත ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානියා අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත ඉදිරිපත්
කළ යුතුය. සියළු රජෙය් නිලධාරීන් සම්බන්ධෙයන් අදාල අමාත වරයා විමසා, ෛවකල්පිත විශාම යාෙම්
වයසින් ඔබ්බට වයස අවුරුදු 55 දක්වා ෙසේවය දීර්ඝ කිරීෙම් බලය අමාත ාංශ ෙල්කම් සතුව ඇත. ඒකාබද්ධ
ෙසේවයක් සම්බන්ධෙයන් අදාල ෙල්කම් නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කළ යුතු වන්ෙන් රාජ පරිපාලන අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම් ෙවතය.
ෙසේවා කාලය දීර්ඝ කිරීෙම්දී වයස අවුරුදු 55 සම්පූර්ණ වී සිටින නමුත් අවුරුදු 10 ක විශාම වැටුප් හිමි
ෙසේවයක් සම්පූර්ණ කර නැති විශාම වැටුප් හිමි තනතුරක් දරන නිලධාරිෙයකු, වයස අවුරුදු 58 පිෙරන දිනය,
අවුරුදු 10 ක විශාම වැටුප් හිමි ෙසේවයක් සම්පූර්ණ වන දිනය යන ෙදකින් කලින් එළැභෙබන දිනය දක්වා
ෙසේවෙයහි රැදී සිටීමට අදාල අමාත වරාෙගන් විමසා ඉඩ දීමට අදාල ෙල්කම් ට පුළුවන.
වයස අවුරුදු 58 ඉක්මවා අවුරුදු 60 දක්වා ෙසේවය දීර්ඝ කිරීෙම් බලධාරියා අදාල අමාත වරයා ෙව්.
වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවා ෙසේවය දීර්ඝ කිරීෙම් බලය ඇත්ෙත් අමාත මණ්ඩලයටය.

( II ) නිලධාරියකු ෙසේවෙයන් ඉල්ලා අස්වීම සඳහා ඉල්ලිමක් ඉදිරිපත් කළවිට ඔහුෙග් පත්විම්
බලධාරියා කියාකළ
කියාකළ යුතු ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
පත් කිරීෙම් බලධාරියා, ෙදපාර්ථෙම්න්තු පධානියා මගින්, මාසයක් කල් දී ෙහෝ ඒ ෙවනුවට මාසයක
වැටුප් ෙගවා ෙහෝ නිළධාරිෙයකුට සිය තනතුෙරන් ඉල්ලා අස්වීමට පුලුවන නිළධාරියාෙග් ඉල්ලා අස්වීම
භාර ගැනීම පත්කිරීෙම් බලධාරියා පතික්ෙෂේප කල කල්හි නිළධාරියා රාජකාරියට පැමිණීම නැවැත්වුවෙහොත්
එෙලස රාජකාරියට පැමිණීම නැවැත්වු දිනෙය් සිට ඔහු තනතුර අතහැර ගියා ෙසේ සැලකිය යුතුය.
විශාම වැටුප් හිමි නිළධාරියකු ඉල්ලා අස්වුවෙහොත් විශාම වැටුපකට ෙහෝ පාරිෙතෝෂිතයකට ෙහෝ
ඇති අයිතිවාසිකම් සියල්ලද පසුකලකදී රජය යටෙත් යලිත් රුකියාවක් ලබා ගතෙහොත් ඉල්ලා අස්වීමට ෙපර
කරන පද ෙසේවයට හිමි අෙනක් ඵල පෙයෝජනද ඔහුට අහිමි වන බව විශාම වැටුප හිමි නිළධාරිෙයකුෙග්
ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය ලැබුණුවිට ෙදපාර්ථෙම්න්තුෙව් එම නිලධාරී ලියාදැන්විය යුතුය.
එෙමන්ම ඔහුෙග් ඉල්ලා අසිවීෙම් ලිපිය පිලිගතෙහොත් ඉන්පසුව එයට අස්කර ගැනීමට එවන ඉල්ලුම්
පත සලකා ෙනොබලන බවද ඔහු ටදැන්විය යුතුය.

ඉහත කී කරුණු තමාට දන්වන ලද බවට ලිකිත පකිශයක් ලබාගත යුතුය. ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය
පිලිගත් විට ඒබව අදාල නිළධාරියාට ලියා දැන්විය යුතුය.

05.

( I ) රජෙය් නිලධාරියකු සම්බන්ධෙයන් චයා සටහන් පතයක්
පතයක් පවත්වා ෙගන යාෙම්දී
අනගමනය කළයුතු විධිවිධාන ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?
( II ) වැටුප් පරිමාණයක් පතිෙශෝධනය
පතිෙශෝධනය කිරීෙම්දී ෙගවන වැටුප තීරණය කිරීම සම්බන්ධෙයන්
ෙහෝ අදාළ විධිවිධාන ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?

ස්ථිර වශෙයන් ෙහෝ පරිවාසයට යටත් ෙකොට ෙහෝ ගිවිසුමක් පිට තාවකාලිකව ෙහෝ අනියම්ව ෙහෝ යම්
නිලධාරිෙයකු ලනතුරකට පත්ෙනොකරවිට ඒ නිළධාරියා ෙවනුෙවන් චර්යා සටහන් පතයක් වහාම පිලිෙයල
කළ යුතුය.
චර්යා සටහන් පත තබා ගන්නා ෙපොදුආකෘති පත පහත සදහන් ෙව්.
1. විශාම වැටුප් හිමි නිලධාරියාට - ෙපො.ආ.53අ
2. විශාම වැටුප් අහිමි මාසික වැටුප් ලබන නිලධාරියාට - ෙපො.අ.234
3. විශාම වැටුප් අහිමි නිලධාරීන්ට - ෙපො.ආ.226 අ.
ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් නිලධාරීන්ෙග් චර්යා සටහන් පිටපත් ෙදකකින් යුක්ත ෙකොට තබාගත යුතුය. ඉන් එක්
පිටපතක් නිළධාරියා ෙසේවයකරන ෙදපාර්ථෙම්න්තුෙවහි අෙනක්පිටපත ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ ක්ෂ ෙවතද
තබාගනු ලැෙබ්.
ඒකාබද්ධ ෙසේවෙය් නිලධාරීන් සම්බන්ධෙයන් පහත සදහන් විස්තර ෙදපාර්ථ ෙම්න්තු පධානියා විසින්
ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ ක්ෂ ජනරාල්ට මාසිකව වාර්ථාපල යුතුය. ඒ විස්ථර වාර්ථාකල යුත්ෙත් 228 වැනි ෙපොදු
ආකෘතිෙයහි එම විස්ඛර පහත දැක් ෙව්.
ෙසේවය ස්ථිර කිරීම, පරිවාස කාලය දීර්ග කිරිම, පත්විම අවසන් කිරීම, මාරුකිරීම,උසස්කිරීම, මුදාහැරීම,
වැටුප් වර්ධක, අනුමත කිරීම, තාවකාලික අත්හිටුවීම, ඒම නතර කිරීම, අඩු කිරීම, විලම්බනය කිරීම,
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් වලින් උසස් කිරීම ෙහෝ එම උසස් කිරීම් අනුමත ෙනොකිරීම්, වැඩ තහනම් කිරීම්.
එක් ෙදපාර්ථෙම්න්තුවකින් තවත් පාර්ථෙම්න්තුවකට ස්ථාන මාරු වී යනවිට පිටපතක් සකස්කර තම
ෙදපාර්ථෙම්න්තුව ෙවත තබාෙගන මුල්පිටපත රහසිගතව මාරු වී ගිය ෙදපාර්ථෙම්න්තුවට යැවිය යුතුය.

විශාම ගන්නා විට චර්යා සටහන් පතය විශාම ගනන්බැලීම් සදහා විශාම වැටුප් අධ ක්ෂක ෙවත යැවිය
යුතුය.

රජෙය්

06.

නිලධාරියකුට

විෙද්ශ

අධ නය

සඳහා

වැටුප්

රහිත

නිවාඩු

අනුමත

කිරීෙම්දී අනගමනය කළ යුතු කියාමාර්ග
කියාමාර්ග පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
ස්ථිර කරනුලැබූ ෙහෝ ස්ථිර කරනු ෙනොලැබූ ෙහෝ තාවකාලික නිලධාරිෙයකුට ෙහෝ විෙද්ශ අධ නය
සදහා වැටුප් රහිත නිවාඩු අනුමත කළ හැක.
වැටුප් රහිත විෙද්ශ අධ නය නිවාඩු සම්බන්ධෙයන් ෙදපාර්ථෙම්න්තු පධානියා පහත දැක්ෙවන පරිදි
සහතික කළ යුතුය.
පුහුණුව/ අධ න ෙදපාර්ථෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු නිසි පරිදි ඉටුකිරීම සදහා ෙහෝ නිළධාරියාෙග්

I.

උසස්වීම් ඉඩ පස්ථා සදහා ෙහෝ අවශ වන බවට.
ෙමම කාර්යය සදහා ශිෂ ත්ව පරිපාටි ෙදපාර්ථෙම්න්තුව තුල ෙනොමැති බවට.

II.

ෙමම කාර්යය සදහා පහසුකම් ෙමරෙටහි නැතිබවට.

III.

අධ නය නිවාඩු ෙදනු ලබන්ෙන් පිලිගත් ආයතනයක නිත පාඨමාලාවක් හැදෑරිම සදහා පමණි ෙමම
අධ නය සදහා ඔහුට විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන බවට විනිමය පාලක ෙගන් විමසා සෑහීමකට පත්විය යුතුය.
ඉහත විධිවිධාන අනුව ෙදනු ලබන නිවාඩු වැටුප් වර්ධක පිළිබද කාර්යය සදහා ගණන් ගත යුතු ෙව්.
ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමම නිවාඩුව විශාම වැටුප් සදහා ගණන් ගත යුතු ෙනොෙව්.
ෙමම වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා සිටින නිළධාරිෙයකු එකී වැටුප් රහිත නිවාඩු කාළය තුල ඇතිවන්නා වූ
කිසිදු පුරප්පාඩුවකට උසස් කිරීම් සදහා සලකා බැලිය යුතු ෙනොෙව්.
උසස් කිරීම සදහා සුදුසුකමක් වශෙයන් බදවා ගැනීෙම් පරිපාටිෙයන් අවම ෙසේවා කාලයක නියම ෙකෙර්
නම් එකී අවම ෙසේවා කාලය ගණන් ගැනීෙම්දී ෙමෙලස ලබාගත් වැටුප් රහිත නිවාඩුකාලය ගණන් ෙනොගත
යුතුය.
වැටුප් රහිත නිවාඩු සදහා නිළධාරිෙයකුෙගන් බල්ලීමක් ලැබුන අවස්ථාෙව්දී, එම බල්ලීම
සම්බන්ධෙයන් අදාල අමාත වරයාෙග් කැමැත්ත දක්වා යවන ලිපිය අමාත වරයාෙග් අමාත ාංශ ෙල්ඛම්
වරයා පුද්ගලිකව අත්සන් කළ යුතුය.
අනිවාර්ය ෙසේවා කාලය රජයට ෙසේවය කීරීමට නිලධාරියා අසමත් වුවෙහොත් , ෙසවය ෙනොකල එක් එක්
මාසයකට සිය ඒකාබද්ධ මාසික වැටුෙපන් 3/1 ක් බැගින් වූ දඩයක් ෙගවීමට ඔහු යටත් ෙව්.

පිටරට යෑමට ෙපර ගිවිසුමකට අත්සන් කළයුතුය. අවස්ථානුකූලව ජනාධිපති / විෙද්ශ සම්පත්
අධ ක්ෂක ජනරාල්ෙග් අනුමැතිය ලබාගත යුතුය.

දුම්රිය ගමන් බලපතනිකුත්
බලපතනිකුත් කළහැක්ෙක් කවර කටයුතු සඳහාද යන්න ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය්

07.

XIII පරිච්ෙඡ්දය ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න.
කරන්න.
(i) දිවයින ඇතුලත රාජකාරී ගමන් හා නිවාඩුගමන් සදහා
(ii) ආෙරෝග ශාලාවක ෙහෝ ෙවනත් ෛවද ආයතනයකට ෙහෝ තමන්ෙග් නිවසට ෙහෝ යැවීමට වියදම්
කරගත ෙනොහැකි දුප්පතකු එකී ස්ථානයකට යැවීමට.
(iii) අනාථ ෙරෝගීයකු ෙගන ෙගොස් ෛවද ායතනයකට ඇතුලු ෙකොට ආපසු නිවසට යෑමට ඔහුෙග්
ඥාතිෙයකුට
(iv) රජෙය් ෙරෝහලකින් ෙහෝ මානසික ෙරෝහලකින් ෙහෝ ලාදුරු ෙරෝහලකින් පිටකරන අනාථ ෙරෝගිෙයකුට
ආපසු නිවසට යෑමට දුම්රිය ගාස්තු ෙගවාගත ෙනොහැකි යයි එකී ආයතන භාර නිළධාරියාට ඒත්තු යන
අවස්ථාවලදී.
(v) ශල කර්මයක් වැනි පතිකාරයක් සදහා ෙරෝගියකු එක් ෛවද මද ස්ථානයකින් ෙවනත් ෛවද
ආයතනයකට යැවීමට අවශ යැයි ෛවද නිළධාරියා කල්පනා කරන විට එම ෙරෝගියාෙග් තනියට
උපස්ථායකයකු යැවීමටද අවශ යැයි කල්පනා කරන්ෙන් නම් එම උපස්ථායකටද බලපතයක් නිකුත්කිරීමට
පුළුවන

( I ) වැටුප් ණය අත්තිකාරම් ලබාගත හැකි අවස්ථා ෙමොනවාදැයි ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් XXIV

08.

යටෙත් දක්වන්න.
දක්වන්න.
•

ෙමෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට

•

ෙමෝටර් සයිකලයක් මිලදී ගැනීමට

•

පාගන බයිසිකලයක් මිලදී ගැනීමට

•

ආපදා ණය

•

නිවාසයක් තැනීම සදහා ඉඩමක් ෙහෝ නිවාස ෙද්පලක් ෙහෝ අත්කර ගැනීම සදහා

•

ණය ගැති භාවෙයන් මිදීම සදහා

•

වාර්ෂික උත්සවයක් පැවැත්විම සදහා

( II ) නිවාස ෙද්පල ණයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි ෙල්ඛන ෙමොනවාද?
ෙමොනවාද?

විශාම වැටුප් සහිත අවුරුදු 05 කට ෙනොඅඩු ෙසවයක් ඇති තනතුෙරහි ස්ථිර කරඇති තමන්ට
ෙහෝ තම පවුෙල් කිසිම ෙකෙනකුට නිවාස ෙද්පලක් ෙහෝ ඉඩමක් නැති අෙයකුට ෙමම ණය ලබාගත හැක
කුලිය සින්න වීෙම් කමයට ජාතික නිවාස ෙදපාර්ථෙම්න්තුෙවන් නිවාසයක් ලබාෙගන ඇති අයට ෙමම ණය
ලබාගත ෙනොහැක
නිළධාරියාෙග් අවුරුදු 05 කට සමාන වැටුප ෙහෝ ඉඩෙම් වටිනාකම යන ෙම් ෙදකින් අඩු මුදල ලබාගත හැක.
වටිනාකම පිලිබද වාර්ථාවද, මිණින්ෙදෝරු ප්ලෑනද, ඉඩෙම් විස්ථරද, ඉදිරිපත් කළ යුතුය. වටිනාකම පධාන
තක්ෙසේරුවට ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට ෙහෝ පලාත්පාලණ මණ්ඩල ෙල්කම්ට ෙහෝ ලියාපදිංචි තක්ෙසේරු
කරුට ෙහෝ තක්ෙසේරු කළ හැක.
ණය මුදල එක් අවුරුද්දක වැටුපට වැඩි ෙනොවන කල්හි ඇපකරු අවුරුදු 05 කට ෙහෝ අඩු විශාම වැටුප් සහිත
ෙසේවයක් ඇති රජෙය් නිළධාරියකු විය යුතු අතර ණය මුදල එක් අවුරුද්දක වැටුප ඉක්මවන කල්හී ඇපකරු
අවුරුදු 10 ක විශාම වැටුප් සහිත ෙසේවයක් ඇති අෙ◌යකු විය යුතුය.දැන් ණය සුරකුම් රක්ෂණ සහතිකයද
පිළිගනු ඇත.
ඉල්ලුම් පතය පිලපත් ෙදකකින් යුක්තව 262 වැනි ෙපොදු ආකෘති පතෙයහි ලියා ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
ණය දීමට කලින් ඇෙටෝර්නි බලය පැවරීම 265 වැනි ෙපොදු ආකෘති පතෙය් පිටපත් තුනකින් යුක්තව ලියා
අවසන් කළ යුතුය

