II වැනිපරිච්ෙඡ

බලය අභිනිෙයෝජනය ක

කාර්ය පරිපාටික රීතහය

II වැනි පරෙඡදය
බලය අභිනිෙයෝජනය ක
8.

(අ) 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනෙත 32(1) වගන්තිය හ 32(3) වගන්ති
පකාරව ෙවනත් යම් නීතියක විධිවිධානවලනැෙගනහි පළාෙත් පළාත
සභා රාජ් ෙසේවෙය් නිලධාරීන් ප, උසස් කිර, මාරු කි, ෙසේවෙයන් පහ
කිරීම සහ  ඔවුන්ෙග් විනය පාලනය සම්බන්ධෙයන්බලතල කලින් ක
ෙමම පළාෙත් පළාත් සභා රා ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට පවරා ෙදනු ලැ
හැක්ෙ ය.
(ආ) 1990 අංක 28 දරන පළාත් සභා (සංෙශෝධන) පනෙත4 වන වගන්තිය අනුව පළ
රාජ් ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවෙවත පැවරී ඇති බලතල පළධාන ෙල්කම්වරය
ෙවත ෙහෝ යම් නිලධාරියකු ෙවත  පවරා ෙදනු ලැබිය ය.

9.

ආණ්ඩුකාරවරයා සතු බලනැෙගනහි පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභ විසි
ෙහෝ පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභ විසින් ළ බලය පවරනු ලැබු නිලධාර
විසින් පවරා ෙදනු ලැබු අවස්ථාව, නැෙගනහි පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන
සභාව විසින් ෙහෝ පළාත්  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභ විසින් ළ බලය පවරනු ලැබ
නිලධාරියා විසින් කරන ලද යම්, උසස් කිරී, මාරු කිරීෙම් ෙහෝ ෙසේව
පහ කිරී නියමයක් නැතෙහොත් විනය කටයුත්තක් සම්බන්ධෙයන් කර
යම් නියමය ක් ෙවනස් කිරීමට අඩු කිරීමට ෙහෝ අවල නැෙගනහි පළාෙත්
ආණ්ඩුකාරවරයාට බලය ඇත ය.

10. නැෙගනහි පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභ සතු බලතල ෙහෝ1990 අංක 28 දරන
පළාත් සභා (සංෙශෝධන) පනෙත 4 වන වගන්තිය යටෙත් නිලධාරියකු ෙවත
ෙදනු ලැබ ු බලතල ඉන් පරිබාහිර කවරකු විසයාත්මක කරමින් සිදු
ලබන සියලුයාවන් හා ගන්නා ලද සියලු තීර හා බල රහිත වන් ය. එවන්
�යාවක් ෙහෝ තීරණය ක් ෙහෝ මඟින් සිදුවන හානිය ෙහෝ පාඩුව පිළි
අවසරය  හා අවකාශ සැලසු ලධාරියා ෙහෝ නලධාරින් විසින් ෙපෞද්ගලිකව
යුතු වන ය.                                                                                                                           
11. (අ) 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනෙත32 වගන්තියකාරව නැෙගනහි පළාත්
ආණ්ඩුකාරවරය ා වි නැෙගනහි පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙව
පවරා ෙදනු ලැබූ බලතල විෂය පථය /සීමාවන් තුළ පමණක් එයාත්මක
කළ යුතු වන ය. පවරා ෙදනු ලැබූ බලතල සීමාව හා විෂය පථය ඉක
ගන්නා ලද තීරණ හායා ශුන හා බල රහිත වන් ය. එමඟින් සිදුවන හ
හා පාඩුව පිඳව නැෙගනහි පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා
ෙපෞද්ගලිකවම වගකිවයුතු ය.
(ආ)1990 අංක 28 දරන පළාත් සභා (සංෙශෝධන) පනෙත 4 වන වගන්තියකාරව
නැෙගනහි පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින්  පධාන

නැෙගනහි පළාත

3

කාර්ය පරිපාටික රීතහය
ෙල්කම්වරය ා ෙවත ෙහෝ ය ම් නිලධාරියකු ෙවත පවරා ෙදනු ලැබූ බ
පථය / සීමාවන් තුළ පමණක් එම බයාත්මක කළ යුතු ව ය.  පවරා
ෙදනු ලැබූ බලතල සීමාව හා විෂය පථය ඉක්මවා ගද තීරණ හා යා ශුන
හා බල රහිත වන් ය. එමඟින් සිදුවන හානිය හා පාඩඳ ව පළාත් ධාන
ෙල්කම්වරයා ෙහෝ එම නිලධාරියා ෙපෞද්ගලිකවම වගකිව ය.
12. නැෙගනහි පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත බලය අභිනිෙයෝජනය කර
කල්හි අළ බලය  නැෙගනහි පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභ විසින
�යාත්මක ළ යුතු අ, නැෙගනහි පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව
සාමාජිකයින් ෙවත ෙවන ෙවනම බලය අභිනිෙය ෝජනය කර ඇති ෙසේ යා
ෙනොකළ යු ය.  පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් තමන් ෙවත අභි
බලය ආණ්ඩම ව්වස්ථා වධිවිධ, පළාත් සභා පනෙත් විධි,පළාත් සභා
පඥප්ති හ නැෙගනහි පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා කලින් කල පනවන ්නා ව
විධිවිධානය න්ට අන, අපක්ෂපාති, සාධාරණවත, සද්භවීව හා විනිව
භාවෙයන් යුතුවයාත්මක කළ යුතු ව ය.
13. 1990 අංක 28 දරන පළාත් සභා (සංෙශෝධන) පනෙත4 වන ෙඡ්දෙය් විධිවිකාරව
අදාළ නිලධාරියකුට බලය අභිනිෙයෝජනය කර ඇති කල්හි එම නිලධාරිය
ෙවත අභිනිෙයෝජිත බලය ආම ව්වස්ථා විධිවි, පළාත් සභා පනෙත
විධිවි, පළාත් සභා ඥප්ති හනැෙගනහි පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා නැෙගනහි
පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව කලින් කල පනවන්නා වූ  ෛනතික හා 
විධිවිධානය න්ට අන, අපක්ෂපාතී, සාධාරණවත, සද්භාවීවත් හා වි
භාවෙයන් යුතුවයාත්මක ළ යුතු වන ය.
14. නැෙගනහි පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත පැවරුණු බලය ධෙයන්
කිසිය ම් ගැටළුවක් මතු වුවෙහොඳ නැෙගනහි පළාත් ආණ්ඩුකාරවර
විමසීෙමන් විසඳා ගත යුත ය. එෙමන්ම 1990 අංක 28 දරන පළාත් සභා
(සංෙශෝධන) පනෙත් 4 වන ෙඡ්දෙය ් විධිවිකාරව බලය පවරනු ලැබ
නිලධාරියකුට පැවරුණු බලය සම්බන්ධෙය න් කිසියම් වෙහොත් ඒ
පිළිබඳව අළ පරිදනැෙගනහි පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙහනැෙගනහි
පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විමසීෙඳා ගත යුතු වන ය.
15. 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනෙත34 වන වගන්තියකාරව යම් තැනැත්ෙ
ස්වකීය කාර්යය ඉටු කිරිෙමහිලා හැර ෙකලින්ම ෙහෝ අන් ආකාරයකින් 
ෙහෝ ආකාරයකිනනැෙගනහි පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවහි ෙහෝ එහි
සාමාජිකෙයකු ෙවත ෙහෝ ය ම් තීරණයකට බලප කරයි ද, නැතෙහොත් බලපෑමක
කිරීමට තැත් ෙක, ඒ සෑම තැනැත්ෙත ම වරදකට  වරදකරු වන් ය.   ජූර
සභාවක් ෙනොමැතිව පවත්වන නඩු විභාගයකින් පසුව මහාධිකරණය ව
කරනු ලැබූ විට රුපියල් දහසක් ෙනොඉක්මවන දඩයකට ෙහෝ අවුරුද්
කාලයක් සඳහා ෙදයාකාරෙයන් එක් ආකාරයක බන්ධනා ගාර ගත කිරීමක
බන්ධනාගාර ගත කිරීම සහ දඩය යඬවම් ෙදකටම ෙහෝ ඔහු යටත්ෙන ය.
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