රාජ හා පලාත් රාජ ෙසේවෙය් සාමාන ලිපිකාර ෙසේවෙය්,
ෙය්, සරප් ෙසේවෙය්,
ෙය්, ෙපොත් තබන්නා ෙසේවෙය්,
ෙය්,
ගබඩා භාරකාර ෙසේවෙය්,
ෙය්, යතුරු ෙල්ඛක ෙසේවෙය් II අ ඛණ්ඩෙය් නිලධාරීන් I වැනි පංතියට උසස්
කිරීෙම් විභාගය - 1998 ( 1999 )
ආයතන කාර්ය පරිපාටිය ( ආයතන සංගහය
සංගහය )
පැය එකයි මිනිත්තු තිහයි.
පශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
01. ෙකටි සටහන් ලියන්න.
I.

පත්වීම ෙපරදාතම කිරීම.

II.

රාජ ෙසේවෙයන් පරිභාහිර ෙසේවයන් සඳහා තාවකාලිකව මුදා හැරීම.

III.

ෙසේවා සහතිකය.

IV.

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

V.

විශාම පූර්ව නිවාඩු.
( එක් ෙකොටසකට ලකුණු 5 බැගින් මුළු ලකුණු 25 යි )

02. බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිවල ඇතුලත කළ යුතු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පිළිබඳ විධිවිධාන
ෙමොනවාදැයි ආයතන සංගහෙය් ( II ) පරිච්ෙඡ්දෙය් සහ පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 3/98 ආශෙයන්
විස්තර කරන්න.
( ලකුණු 25 යි )
03. ( I ) ආයතන සංගහෙය් XII පරිච්ෙඡ්දය අනූව, රජෙය් ෙසේවකෙයකුට ලැබිය හැකි විෙශේෂ නිවාඩු
වර්ග ෙමොනවාද?
( ලකුණු 10 යි )
( II ) පත්කිරීෙම් ෙහෝ උසස් කිරීමක් සිදු කිරීෙම්දී පත්විම් බලධාරියාෙග් අවධානය ෙයොමුවිය යුතු
කරුණු දක්වන්න.
( ලකුණු 15 යි )

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

පරිච්ෙඡ්දෙය් ඇතුලත් විධිවිධාන

ෙමොනවාද?
( ලකුණු 25 යි )

05. ( I ) ණයගැතිභාවෙයන් මිදීම සඳහා ණය ලබාගැනීමට අදාල විධිවිධාන සැෙකවින් සඳහන්
කරන්න.
( ලකුණු 17 යි )
( II ) වැටුප් ණය අත්තිකාරම් මුදලක් ලබා ගැනීම සඳහා ඇප කරුවකු අවශ වන අවස්ථාවක
දී ඇප කරුවකු ඉදිරිපත් කිරිම සම්බන්ධෙයන් ආයතන සංගහෙය් සඳහන් විධිවිධාන ෙමොනවාද?
( ලකුණු 08 යි )
06. ( I ) රාජ ලිපි ෙල්ඛණාගාරය, ඒවා ආරක්ෂා කර තබාගැනිම සහ විනාශ කර දැමීම
සම්බන්ධෙයන් ආයතන සංගහෙය් XXVIII පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන් විධිවිධාන විස්තර කරන්න.
( ලකුණු 10 යි )
( II ) ආයතන සංගහෙය් ඉහත සඳහන් පරිච්ෙඡ්දය අනූව විනාශ ෙනොකළ යුතු ලිපි ෙල්ඛන
ෙමොනවාද?
( ලකුණු 15 යි )

