XIV වැනිපරිච්ෙඡ

පත්වීම අවසන් කිරීම හා පළාත
රාජ් ෙසේවෙයන් ඉල්ලා අස්

කාර්ය පරිපාටික රීතහය

XIV වැනි පරිච්ෙ
පත්වීම අවසන් කිරීම හා පළාත් සභ ෙසේවෙයන් ඉල්ලා අස්
148. ආෙද්ශකෙයකුෙග් පත්වීම පූර්ව දැනුම්දීමකින් ෙතොරව හා ෙ ෙතොරව
අවසන් කිරීමට පත්කිරීම් බලධාරියාට  ය.  එතකුදු වුවත් එම ත
ගැනීමට පාදක වූ ෙහේතු පත්කිරීම් බලධාරියා විසින් අදාළ ලිපි ෙගො
සටහන් කර තැබිය යුතු වන්
149. පරිවාස කාලයට යටත්ව පළාත් සභා ර ෙසේවෙය් පත්වීමක් ලබා
නිලධාරිෙයකු ෙග් ෙස VIII වන පරිච්ෙජ්දෙය් දැක්තිපාදන කාර  ව
පත්කිරීම් බලධාරියා විසින් අවසන් කළ හැ
150. ඉහත VI වන පරිච්ෙජ්දෙය් දැක 45 වන වගන්තියකාර  ව පළාත් සභා රාජ
ෙසේවෙය් නිලධාරිෙයකුෙග් ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපියක් ෙධානියා ෙවත
ලැබුනු විටපිළිබඳව පහත සඳහන්  වහාම නිරාකරණය කර ගත යුතු වන්ෙ

i.

එම  නිලධාරියාට එෙරහිව කිසිදුයා මාර්ගයක් ආරම්භ කර නැති බව 
එවැනි විනයා මාර්ගයක් වහාම ආරම ්භ කිරීමට හැන් බැල ු බැල්
කරුණු ෙනොපවතින

ii.

නිශ්චිත කාල සීමාවක්ට  ෙහෝ පළාත් සභාව ෙසේවය  කළ යුත ු බවට එ
පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධාරියා බැඳී සිටින ගිවිසුමක් ෙහෝ
ෙහෝ ෙනොමැති බ

iii. එම පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධාරියා ෙවතින් කුමන ෙහෝ ආකාරයක
රජය ට ෙහෝ පළාත සභාවට අයවීමට ෙනොමැති 

iv. පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධාරිෙයකු වශෙයන් ෙසේවන් සිටියදී ර
ෙහෝ පළාත සභාෙව් ඇප මත ෙතවන පාර්වයක් විසින් ඔහුට ලබාදී ඇ
ෙහෝ වරපසාද පිළිබඳව ඉදිරි කාලයට අදාළ  වලින් රජය ෙහෝ පළාත් සභ
නිදහස් කර ඇති 
v.

එම නිලධාරිය ා භාරෙය්, රජය ට  හා පළාත් සභාවට අයත් සියලු ෙද්පල
පරිදි ආපසු භාරදී ඇ

vi. රජයට  ෙහෝ පළාත් සභාවට සම්බන්ධ කරුණකට අදාළ කිසිදු අ
�යාමාර්ගයක් එම නිලධාරියාට එෙරහිව ෙනොම
vii. එම නිලධාරිය ා රජය ෙහෝ පළාත් සභාව සමඟ ඇති කරගත් ඇප බැඳුම
ෙවනත් සුදුසු තැනැත්තකු ඉදිරිපත් කර ඇති බව හා එෙළ තැනැත්තා
රජය ෙහෝ පළාත් සභාවසමඟ ඇ බැඳුම්කරයකට ඇතුළත් වී 
viii. එම නිලධාරියා තම ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය ලිළන් ඉදිරිපත් කර
බව ෙහෝ මසක වැටුප ආපසු ෙගවා ඇති

නැෙගනහි පළාත
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කාර්ය පරිපාටික රීතහය
151. ඉහත 150 වන වගන්තිෙය හි සඳහන්  කුමන කරුණක් ෙහෝ ෙහේතු ෙකොට ෙ
සභා රාජ් ෙසේවෙය් නිලධාරිෙයකුෙග් ඉල්ලා අස්වීම පිළිගත ෙ
ෙදපාර්තෙම්න්ධානියාට ෙපනී යන්ෙන් නම් ඒ බව තහවුරු ෙකෙරන 
සහතික කළ පිටපත්ද සහිත පූර්ණ වාර්තාවක් නිලධාරියාෙග් ඉ ල්ලා
සමඟ පත්කිරීම් බලධාරියා ෙමාදව ඉදිරිපත් කිරීමට ෙදපාර්තෙධානියා 
�යා කළයුතු වන්ෙන
152. ඉහත 150 වගන්ෙයහි දැක්ෙවන කිසිදු කරුණක් ෙහේතු ෙකොට ෙගන ඉල්
පිළිගැනීමට බාධාවක් ඇති ෙනොවන බව ෙදපාර්තධානියාට තහවුරුවන
නම් ඉල්ලා අස්වීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන එම නිලධාරියාම වැටුපට ෙහෝ
පාරිෙතෝෂිකය ට ඇති අයිතිවාසිකම් සියෙලකදී ළත් පළාත් සභා රා
ෙසේවෙය් පත්වීමක් ඔහු ලබාගත ෙහොත් ඉල්ලා අස්වීමට ෙපර කරන ලද ෙස
අෙනක් තිලාභ සියල්ල ද ඔහුට අහිමි වන බව හා ඉල්ලා අස්වීම පිළි
නැවත ඉවත් කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ෙනොලැෙබන බව ද ඔහුට ලිඛිතව දැන
වන්ෙන් ය. එම ලිපිය හැකි සෑම නිලධාරිය පුදලිකවම භාරදීමට ෙහෝ එෙස
කළ ෙනොහැකි අවස්ථාවකදී ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් ෙහෝ �යා කළ යුතු වන්ෙන
153. ඉහත 152 වන වගන්තිෙයහි සඳහන් ලිපිය අදාළ නිලධාරියා ෙවත ෙපෞද්ගල
ෙහෝ  ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් යවා ෙහෝ දින හතක් ඇතුළත එම ඉල්ලා අස්
ඉල්ලා අස්කර ගන්නා බ එම නිලධාරියා ඉල්ලීමක් කර ෙනොමැති අවස්ථාව
ෙවත යවන ලද ලිපිෙය් සහතික කළ ඡායා පිටපතක් සහිතව ෙදපාරධානියා
විසින් තම වාර්තාව හා න,අදාළ ඉල්ල අස්වීෙම් ලිපියද සමඟ පත
බලධාරියා ෙවත අමාදව ඉදිරිපත් කළ යුතු වන්ෙන
154. ෙදපාර්තෙම්නපධානියාෙග් ෙහෝ ආයතනධානියාෙග් වාර්තාව හා නිර්ෙද්ශ
බැලීෙමන් පසු එම ඉල්ලා අස්වීම පිළිගත හැකි බවට පත්කිරීම් බලධාර
වන්ෙන් නම් ඉල්ලා අස්යාත්මක වන දිනයද සහිතව ඉල්ලා අස්වීම පිළ
පත්කිරීම් බලධා රියා විසින් ෙදපාධානියට පිටපතක් සහිතව අද
නිලධාරියාට සෘජුවම ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් දැනුම්දිය 
155. ඉල්ලා අස්වීම පිළිගත ෙනොහැකි බව පත්කිරීම් බලධාරියාෙග් තීරණය වන
වූ කරුණු සහිතව පත්කිරීම් බලධාරියා විසින් අදාළ නිලධාර
ෙදපාර්තෙම්න්ධානියාට පිටප සහිතව සෘජුවම ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් ද
යුතු වන්ෙන
156. කිසිම අවස්ථාවක පළාත් සභා ර ෙසේවෙය් නිලධාරිෙය කුට අතීතයට බලපාන
ඉල්ලා අස්විය ෙනොහැක ය.
157. පත්කිරීම් බලධාරියාෙග් තීරණය තමන් ෙවත ලැබීමට ෙපර අදාළ නිලධාර
වාර්තා කිරීෙමනළක සිටියෙහ, ඔහු කමැත්ෙතන් තනතුර අතහැර ගිය අ
ෙසේ සලකා XV වැනි පරිච්ෙ පකාරව වැඩිදුරයාකළ යුතු වන්ෙන
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