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XIX වැනි පරිච්ෙ
පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන් ෙල
වාර්තා සකස් කි
214. බලය අභිනිෙයෝජිත සෑම බලධාරි, සෑම ෙදපාර්තෙම්න්ධානිෙයක්ම හා සෑ
ආයතන පධානිෙයක්ම තමන්ෙග් විෂයපථයට ඇතුළත් වන සියලුම පළාත
ෙසේවෙය් නිලධාරීන් පිළිබඳ සියලු ෙතොරතුරු ඇතුළත් පහත සඳහන
එයට අදාළ පරිශිෂ්ටකාරව අඛණ්ඩව හා යාවත්කාලීනව පවත්වා ගත යුතු ව
පවත්වාගත යුෙල්න
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vi.
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215. ඉහත 214 වගන්තිෙය් සඳහන් පරිදි පවත්වා ෙගන යනු ලබන ෙල්ඛන
දත්තවල සංඛ්ත්මක සාරාංශයක් අං 21 පරිශිෂ්ටයකාර  ව අර්ධ වාර්ෂිකව පළ
පධාන ෙල්කම් ෙවත ඉදිරිරමට  අදාළ පරිදි බලය අභිනිෙය ෝජිත බලධයා
කළ යුතු වන්ෙන් ය. ඒ අනුව සෑම වර්ෂයකම 30 වන දිනට අදාළ දත්ත ජුලි
20 වන දිනට ෙපර, ෙදසැම්බර් ම31 වන දිනට අදාළ දත්ත ජනවාරි 20 වන දිනට
ෙපරද පළාත් ධාන ෙල්කම්වරයා ෙවත ලැබිය යුතු වන
216. පළාත් සභාෙව් සෑම කාර්යාලය කම ෙසේවෙය් නිය ැෙලන සමස්ත කාර්ය 
පිළිබඳ ෙල්ඛනයක් 22 පරිශිෂ්ටයකාර  ව අඛණ්ඩව හා යාවත්කාලී
පවත්වාෙගන යාමට සෑම කාර්යාල ධානිෙය ම �යා කළ යුතු වන්ෙන
217. තමන විසින් පත් කරනු ලබන ඒ ඒ නිලධර ගණයන්ට අෂ්ඨතා ෙල්ඛන
පවත්වාෙගන යාමට අදාළ පරිදි බලය අභිනිෙයෝජිත බලයා කළ යුතු වන්
ය. එෙසේම එම වාර්තා අර්ධවාර්ෂිකව යාවත්කළ යුතු වන්ෙන
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කාර්ය පරිපාටික රීතහය
218. කාර්ය සාධන ඇගයීමකට ලක් කිරීමට යටත් වන ස්ථිර පත්වීම් දරන පළා
ෙසේවෙය් සෑම නිලධාරිෙයකු විසින්ම තම කාර්ය සාධනකාෙව් තමන් වි
සම්පූර්ණ  කළ යුතු ෙකොටස නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කර නියමිත 
පධානියා ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්නධානියා ෙත කාර්ය  සාධන ඇගයීම සඳහා ඉදිර
කළ යුතු වන්ෙන් ය. එම ආකෘය තමන් ෙවත ලද පසු අදාළ නිලධාරින්ෙග්
සාධනය යථා පරිදි ඇගයීමට කටයුතු කිරීම ෙදපාරධානියාෙග් ෙහෝ ආයත
පධානියාෙග් ෙහෝ වගකීම වන්ෙ
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