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 - 2000 මාර්තු

ආයතන කාර්ය පරිපාටිය ( ආයතන සංගහය
සංගහය )
පැය එකයි මිනිත්තු තිහයි.
පශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
01. ෙකටි සටහන් ලියන්න.
I.

රාජ ෙසේවෙයන් විශම ගිය තැනැත්තකු නැවත රාජ ෙසේවයට බඳවා ගැනීම.

II.

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

III.

රාජ ෙසේවයට පත් කිරීම පිළිබඳ නුසුදුකම්.

IV.

උසස් කිරීෙම්දී ෙගවන වැටුප්

V.

අතිකාල දීමනා ෙගවිය හැකි අවස්ථා

02. එක්ෙකෝ
කාර්යක්ෂමතා කඩඉමකින් ඔබ්බට උසස් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ආයතන සංගහෙය් II
පරිච්ෙඡ්දෙය් දන්වා ඇති විධිවිධාන ෙමොනවාදැයි විස්තර කරන්න.

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

03. රජෙය් නිලධාරියකු රජෙය් ෙසේවෙය් ෙවනත් තනතුරකට පත් කිරීම සඳහා මුදවා හැරීම සහ රජෙය්
ෙසේවෙය් පරිභාහිර ෙසේවයක් සඳහා මුදවාහැරීම අතර ඇති ෙවනස්කම් ආයතන සංගහෙය් V
පරිච්ෙඡදය ආශෙයන් පැහැදිලි කරන්න.
04. ( I ) චරියා සටහන යනු කුමක්දැයි හඳුන්වා දී, එහි ඇතුලත් විය යුතු කරුණු ෙමොනවාදැයි පැහැදිලි
කරන්න.
( II ) චරියා සටහනක් පවත්වාෙගන යන ආකාරය පිළිබඳ විස්තර කරන්න.
05. වැටුප් සහිත පසූත ( විෙශේෂ ) නිවාඩු ලබාදීම පිළිබඳව රජ පරිපාලන චකෙල්ඛ 16/99 න්
සංෙශෝධිත ආයතන සංගහෙය් xii පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන් විධිවිධාන පැහැදිලි කරන්න.

06. ආයතන සංගහෙය් xxiv පරිච්ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන අනූව,
I.

ආපදා ණයක් ලබා ගත හැක්ෙක් කිනම් ආකාරෙය් ආපදාවක් සඳහාද?

II.

ආපදා ණයක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් අදාල අෙනකුත් විධිවිධාන සම්බන්ධෙයන්
සටහනක් ලියන්න.

07. ( I ) ආයතන සංගහෙය් xxvii පරිච්ෙඡ්දය අනූව රාජකාරී ලිපියක් ලිවීෙම් දී පිලිපැදිය යුතු
නියමයන් ෙමොනවාද?

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

