XXII වැනිපරිච්ෙඡ

අර්ථ නිරය

කාර්ය පරිපාටික රීතහය

XXII වැනි පරිච්ෙ
අර්ථ නිර
232. පද සම්බන්ධෙයන් අර්ථයකඅවශ් වුවෙහොත් මිස ෙමම පටිපාටික

i. "ආණ්ඩම

ව්වස්ථාව" යන්ෙනන් ලංකා පජාතාන්ක සමාජවාද
ජනරජෙය් ආණ්ම ව්වස්ථාව අදහස් ෙකෙර්

ii. "පුරවැසි" යන්ෙනන ් ආණම ව්වස්ථාෙවහි අර්ථනිරූපිත
� ලංකාෙව පුරවැසිෙයක් අදහස් ෙක

iii. "ආණ්ඩුකාරවර" යන්ෙන නැෙගනහි පළාෙත ආණ්ඩුකාරවරය ා අදහස
ෙකෙර්

iv. "ෙකොමිෂන් සභ" යන්ෙනන 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනෙත
විධිවිධා යටෙත් පිහිටවනු ලැබ ඇති නැ පළාත් රාජ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභ අදහස් ෙකෙර්

v. "බලය අභිනිෙයෝජිත බලධ"යන්ෙනන් පළාත් සභා පන 32(1 )
වගන්තියකාර  වආණ්ඩුකාරවරය ා ෙවත පැවරී ඇති බලතල අභිනිෙ
කරනු ලැබ1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනෙත32 වගන්තිය හ1990 අංක
28 දරන පළාත් සභා (සංෙශෝධන) පනත මඟින් බලය අභිනිෙයෝජිත බ
අදහස් ෙකෙර්

vi. "පධාන ෙල්ක" යන්ෙනන1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනෙත් විධිව
යටෙත පත් කර ඇති නැෙගනහිර පළාෙත් පළධාන ෙල්කම්වරය ා අදහස
ෙකෙර්

vii. "අමාත්යශ ෙල්කම්වර" යන්ෙන නැෙගනහි පළාෙත පළාත් අමාත්ශ 
ෙල්කම්ව අදහස් ෙකෙර්

viii. "ෙදපාර්තෙම් පධානිය" යන්ෙනන් නැෙගනහිර පළාෙත් පළාත්
ෙදපාර්තෙම් පධානින් අදහස් කරන අතර අව අවස්ථාවලදී ධාන
ෙල්ක, නැෙගනහිර පළාත ් ආණ්ඩුකාර , නැෙගනහිර පළාත් රා
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙ, පළාත් සභා අමාත්යශ ෙල්කම්වරුන්
නැෙගනහිර පළාත් සභාෙව් සභා ෙල්කම්ද ෙදපාර්තධානියා යනුෙ
අදහස් ෙකෙර්

ix. "පත්කිරීම් බලධ" යන්ෙනන් නැෙගනහිර පළාත්  ෙසේවෙය්
නිලධාරිෙය කු පත් , උසස් කිරීමට හා ස්ථාන මාරු කිරීමට බබූ
නැෙගනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරව, 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනෙත
විධිවිධාකාර  වනැෙගනහිර පළාෙත ් ආණ්ඩුකාරව රයා විසින් බලය
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කාර්ය පරිපාටික රීතහය
ලැබූ  බලධාරියා, 1990 අංක 28 දරන පළාත්සභා (සංෙශෝධන) පනත යටෙත
බලය පවරනු ලැබු බලධාරි අදහස් ෙකෙර්

x. "විනය බලධාරි" යන්ෙනන් නැෙගනහිර පළාත් සභා  ෙසේවෙය්
නිලධාරින් ෙසේවෙයන් පහ කිර ඔවුන්ෙග් විනය පාලනයට බලය ප
ඇත, බලය  අභිනිෙයෝජිත බලධාරිෙයකු  ෙකෙර් නැෙගනහි පළාත
ආණ්ඩුකාර ෙල් කම් කාර්ය ාලෙය් නිලධාරින්ෙග් වි නය බලධාර
පළාත් ආණ්ඩුකාර ෙල්කම්ව, නැෙගනහි පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන
සභා කාර්යාලෙය ් නිලධාරින්ෙග් විනය බලධාරියා නැෙග රාජ්
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්, නැෙගනහිර පළාත් සභාෙව් සභා ෙ
කාර්යාලෙය් නිලධාරින්ෙග් විනය බලධාරියා සභා ෙ

xi. "පරිපාලන බලධාරි" යන්ෙනන 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනෙ
විධිවිධාකාර ව පරිපාලන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා නිසි පරිදි
පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධාරි අදහස් ෙකෙර්

xii. "ආයතන අධ්ක්" යන්ෙන නැෙගනහිර පළාත ් ආණ්ඩුකාර අදහස්
ෙකෙර්

xiii. "පළාත් සභා"යන්ෙනන් නැෙගනහිර පළාෙත් පළාත් සභාව අදහස් 
xiv. "පළාත් සභා රාජ් ෙසේවය"යන්ෙනන් නැෙගනහිර පළාත් සභා  ෙසේවය 
අදහස් ෙකෙර්

xv. "පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධාර"යන්ෙනන් නැෙගනහිර පළාත් 
රාජ් ෙසේවෙය් නිලධාරියකු අදහස් ෙ

xvi. "මාණ්ඩලික නිලධා"යන්ෙනන් රා පරිපාලන චෙල්ඛ අංක6/2006 හි
11 වගන්තිය මඟින් මාණ්ඩලිරිෙයකු ෙලස නිර්වචනය
නිලධාරිෙ අදහස් ෙකෙර්

කර

xvii. "ක්ෙෂේ නිලධාරි" යන්ෙනන්ධාන වශෙයන්ම වැඩ බිම්වල කටයුතු 
ඇත, එක්විෙශේෂ ස්ථානයකට සීමා ෙන, ක්ෙෂේයට නිතිපතා ය ා ,
පරීක්ෂණ හා චාරිකා සිදු කිර වන්නා , රාජකාරි ස්වභාවය  අනුව
ක්ෙෂේ රාජකාරිවලට සම්බන්ධ වන තම වගකීම් එක් නිශ්චිත ස්ථා
ෙහෝ  කාර්යාලයකට සීමා ෙනොව න නැෙගනහිර පළාත් සභා  ෙසේවෙය්
නිලධාරිෙ අදහස් ෙකෙර්

xviii. "ආෙද්ශකය" යන්ෙනන් ස්ථිරව තනතුර දරන නිලධාරිෙයකු රාජකාර
පැමි ෙනොමැති විටක එම නිලධාරියා රාජකාරිය පැමිෙණන ෙතක් ෙහ
එම තනතුෙර් රාජක ආවරණය කිරීම සඳහා ෙවනත්  පිළිෙවලක් ෙයො
ෙතක් එකී රාජකාරි ඉටු කර  සඳහා තාවකාලිකව ෙයොදා ගනු ලබ
තැනැත්ෙතකු අදහස් ෙකෙ
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කාර්ය පරිපාටික රීතහය
xix. "අනියම්ෙසේවක" යන්ෙනන් නැෙගනහිර පළාත් සභාෙව් ෙදපාර්තෙ
ෙහෝ නැෙගනහිර පළාත් සභාෙව් ආයතනයක පධානියා විසින් අනෙප
ෙලස පැන නැගණ අවශ්තාවයක් ෙහෝ දින කිහිපයක් තුළ පැන නැග
අවශ්තාවයක් ෙහෝ සෑම වර්ෂයකම කාලීන වශෙයන් මතු වනතාවක්
ෙහෝ ඉටු කරවා ගනු පිණිස තාවකාලිකව ෙයොදා ගනු ලබන තැනැත්ෙතක
ෙකෙර්

xx. "ෙසේවාමුක්ත භට" යන්ෙනන් විනයානුකූල  මත ෙනොව විශම
ගැන්වීෙමන් ෙහෝ ස්වකීය ෙසේවා කාලය අවසන් කිරීෙමන් ෙහ
ෙසේවාවකි ෙගෞරවාන්විත ෙලස ඉවත් වූ නිලධාරිෙය ක් ෙහෝයක්
ෙහෝ අදහස් ෙකෙර්

xxi. "දීප ව්ප්ත ෙසේවාව" යන්ෙනන් අං 1295/26 හා 2003 ජුල 02 දිනැත
රජෙය් ගැසට් ෙය පකාශි ෙසේවා හා නිසිබලධාරියා විසින් කල
හඳනා ගනු ලබන ෙවනත් කුමන ෙහෝ ෙසේවයක් අදහස්  ෙ

xxii. "ඒකාබද්ධ ෙසේව" යන්ෙනන් නැෙගනහිර පළාත් ස, පළාත් සභා රාජ
කළමණාකරන සහකාර ෙසේවය, පුස්තකාලයාධි ෙසේවය, භාෂා පරිවර්ත
ෙසේවය, රියදුරු ෙසේවය හා කාර්යාල කාර්ය ෙසේවක ෙසේවය හ බලධාරියා
විසින් ඒකාබද්ධ ෙසේවයට අයත් ෙලස කලිනඳනාගනු ලබන ෙවනත
කුමන ෙහෝ ෙසේවාවක් අදහස් ෙකෙ

xxiii. "බඳවා ගැනීෙම් පරිප" යන්ෙනන් නැෙගනහිර පළාත් සභා 
ෙසේවෙයහි යම් තනතුරකට ෙහෝ පන්තියකට ෙහණියකට ෙහෝ නිලධාර
බඳවා ගැනීම, එම නිලධරයන් උසස් කි, ඊට අනශාංගික අෙනකුත් ක
සඳහා නැෙගනහිර පළාත ් ආණ්ඩුකාර විසින් අනුමත කරන ලද ව
බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය අදහස් ෙ

xxiv. "ෙසේවා ව්වස්ථාව" යන්ෙනන් නැෙගනහිර පළාත් ආණ්ඩුකා රවරය
ෙසේවාවක් ෙල පිළිගන්නා ලද කිසියම් ෙසේවාවකට අය ත් පන්තණි
ෙහෝ  තනතුරු ෙහෝ සඳ නැෙගනහිර පළාත් සභා රා ෙසේවෙය් නිලධාර
පත් කිරීමට එම නිලධාරින් උසස් කීරිමට හා ඊට ආනුශාංගික 
සඳහා, නැෙගනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් විධිමත් පරි
ලද ෙසේවා ව්වස්ථාවක් අදහස් ෙකෙර

xxv. "පත් කි" යන්ෙනන් දැනට නැෙගනහිර පළාත් සභාය   ෙසේවෙය්
නියුක්තව ෙනොමැති තැනැත්ෙතකුට ස්ථිර කිරීමට යටත්ව ෙහෝ යට
නැෙගනහිර පළාත් සභා රාෙසේවෙයහි වැටුප් සහිත යම්කිසි දානය 
කරම ෙහෝ දැනටමත් නැෙගනහිර පළාත් සභා ර ෙසේවෙයහි නියුක්තව 
තැනැත්ෙතකුට වැටුප් වැඩි වීමක් සහිතව ෙ ෙසේවා තත්ත්වෙ
ෙවනසක් සහිතව ෙහෝ කරනු ලබන පත් , උසස් කිරීමක් ෙහෝ ස්
මාරුකිරීමක් ෙහෝ අදහස් ෙ

නැෙගනහි පළාත
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කාර්ය පරිපාටික රීතහය
xxvi. "උසස් කිර"යන්ෙනන් නැෙගනහිර පළාත් සභා  ෙසේවෙය් තනතුර
දරන නිලධාරිෙය කු අනුමත ෙසේවවස්ථාවකට  ෙහෝ බඳවා ගැනීෙම
පරිපාටියකට ෙහෝ අනුව දරමි සිටින තරට ෙහෝ ඔහු අයත් වන්නා
පන්තිය ට ෙහෝ ෙණියට ෙහෝ වඩා ඉහ තනතුරකට ෙහෝ පන්තිය කට ෙ
ෙශ්ණියකට ෙහෝ පත් කිරීම අදහස් ෙ

xxvii. "ස්ථාන මාරු කි"යන්ෙනන් බලය අභිනිෙය ෝජිත බලධ රෙයක් වි
තම අභිමතය  මත ෙහෝ විනය කරුණක් ෙහේතු  ෙකොට ෙගන ෙහෝ ව
ස්ථානමාරු කමිටුවක ෙයෝජනා මත වාර්ෂික ස්ථානමාරු ෙයෝ
සමාෙලෝචන කමිටුවක නිර්ෙද්ශ මත ෙහෝ නිලධාරින්ෙග් ඉල්
ෙසේවා අවශ්තාව මත ෙහෝ  උසස් කිරීම ක්ණ ෙකොට  ෙගන ෙවනත්
තනතුරකට පත ් කිරීම මත ෙහෝ නැෙගනහිර පළාත් සභෙසේවෙය්
නිලධාරිෙයකු නැෙගනහිර පළාෙත් කිසියම් ෙසේවා ස්ථානයක ෙහෝ
ෙහෝ සිට තව ෙසේවා ස්ථානයකට ෙහෝ ආයතනයකට ස්ථාන මාරු කර යැවී
අදහස් ෙකෙර්

xxviii. "ෙකොන්තත් පදනමින් පත්" යන්ෙනන ් ය ම් තැනැත්ෙතක් න
ෙකොන්ෙද්සි සහිතව නිශ්චිත කාල පරිච්ෙඡ්දයක් සඳ පළාත් සභා
රාජ් ෙසේවෙය් තනතුරකට පත් කිරීම අදහස් 

xxix. "නැවත ෙසේවෙයහි පිහි" යන්ෙනන් වැඩ තහනම් කර ඇති ෙහෝ ෙසේව
පහ කර 
ඇති ෙහෝ පරිවාස පත්වීමක් අවස න් කර ඇ ති ෙහෝ තන
ගියා ෙසේ සලකා ඇති ෙහෝ තැනැත්ෙතක් නැෙගනහිර පළාත් සභ
ෙසේවෙය් තනතුරකළ ෙසේවෙය් පිහිටුවීම අදහස් 

xxx. "ඉහළ තත්ත්වෙය් තන" යන්ෙනන් සංසන්දනය ෙකෙරන තනත
ආරම්ක වැපට  හා වැටුප් වර්ධක වටිනාකමට සමාන වූ ෙහෝ ඊට වැඩ
ආරම්භක වැටුපක් ෙහෝ වැටුප්  වර්ධක වට, එම තනතුෙර උපරිම
වැටුපට වඩා වැඩි උපරිම වැට, සහිත තනතුරක් අදහස් ෙකෙර්. සංසන
ෙකෙරන තනතුෙර් උපරිම වැටුපට වඩා වැඩි ෙහෝ ඊට සමාන වූ ෙහෝ ස්ථ
වැටුපක් ඇති තක්ද ඉහළ තත්ත්වෙය් තනතුරක් ෙලස අදහස්

xxxi. "සම තත්ත්වෙය් තන" යන්ෙනන් සංසන්දනය ෙකෙරන තනතු
වැටුප් වර වටිනාකමට යටත් පිරිෙසයින් සමාන වූ වැට
වටිනාකමක් ඇත්ත, එම තනතුෙරහි උප වැටුපට ෙනොඅඩු උප වැටුපක
ඇත්තා වූද තනතුරක් අදහස් ෙ

xxxii. "පහළ තත්ත්වෙය් තන" යන්ෙනන් සංසන් ෙකෙරන තනතුෙරහ
ආරම්භක වැටුප ෙහෝ වැටුප් වර්ධක වටිනාකම ෙහෝ උපරිම වැටුප ෙහ
තුෙනන් එකක් ෙහෝ අමාණයකින් යුත් තනතුරක් අදහස්
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කාර්ය පරිපාටික රීතහය
xxxiii. "ආයතනය" යන්ෙනන 1947 අංක 16 (252 වන අධිකාරය) දරන මහා නගර
සභා ආඥා පනෙත් විධිවිධකාර  ව ස්ථාපිත කරන ලද මහා නගර සභා,
1939 අංක 61 (255 වන අධිකාරය) දරන නගර සභා ආඥා පනෙත් විධිව
පකාර  ව ස්ථාපිත කරන ලද නගර සභා, 1987 අංක 15 දරන ප්ෙද්ශීය සභ
පනෙත් විධිවිධකාර  ව ස්ථාපිත කරන ලද රාෙද්ශීය සභ, නැෙගනහිර
පළාත් සභාෙව ් ය ම් අමාතශයක ෙහෝ  ෙදපාර්තෙම්න්තුවක ෙහෝ
රාජකාරියක් ෙහෝ යම් ෙසේවාවක් ඉටු කිරීම සඳම ව්වස්ථාෙවහ 13
වන සංෙශෝධනය යටෙත් නැෙගනහිර පළාෙත් පළාත් සභාෙව් කටයුතු
ෙගන යාම සම්බන්ධෙය න් හා ඊට අදාළ කාර්යය ක ඉටු රී පිණි
ස්ථාපනය ෙකොට ඇති මාණ්ඩ ෙශ්ණිෙ නිලධාරිෙයක පධානත්වෙය
පවත්වාෙග යනුලබ ෙවනම ඒකකයක අදහස් ෙකෙර්

xxxiv. "ලියව" යන්ෙනන් සියලුම ලිප, ලිපිෙල, පකාශ, වාර්ත, පකාශන,
ෙපොත්ප, පරිගණකගත දත්ත හා ෙතොරතුරු හා පරිගණක මුර පද 
ෙකෙර්

xxxv. "පුරුෂව"තන්හී පද සම්බන්ධෙයන්ර්ථයක් අව වුවෙහොත් ම
ස්�වාචීභාවයද අදහස් ෙකෙර

xxxvi. "ඒකවාච"තන්හී පදසමධෙයන් අන්ර්ථය අවශ් වුවෙහොත් ම
බහුවාචීභාවයද අදහස් ෙකෙ

අන්තර්කාලීන විධ
233. ආණ්ඩම ව්වස්ථාෙවහි13 වන සංෙශෝධන විධිවිධාන හ1987 අංක 42 දරන පළාත්
සභා පනෙත්32 වගන්තියකාරව නැෙගනහිර පළාත් සභා රා ෙසේවෙය් නිලධාර
පත් කි, උසස් කිරීම හා ස්ථානමාරු කිරීම සම්බන්ධව බලාත්මකව පවත
රීති ෙරගුලාසි හා කාර්ය පරයාත්මකවීම ෙමම කාර්ය පරිපාටික රහය 
බලාත්මක වන ද සිට අදාළ ෙවනස්කම් සහිතව නතර වන්ෙ
එතකුදු වුවත් ෙමම රීති බලාත්මකවීම ආරම්භ වන දිනට පූර්වාස
පැවති විධිවිධාන ය ටෙත් කරන ලද ෙහෝ නිම ෙනොවී පවත්නා ෙහ, උසස්
කිරීම හා මාරු කිරීම් සම්බන්ධෙයන් ෙදනු ලැබූ විධිවිධානයන්
පියව, ෙදන ලැබූ නිෙය, ගනු ලැබූයා මාර්, කරන ලද ස්ථානමාර, විශම
ගැන්වීම් හා මුදා හැරීම් ෙමම කාර්ය පරිපාටහය යටෙත් කරන ලද ෙසේ
සැලෙකන අතර, ඒවා අඛණ්ඩව බලාත්මක වන්ෙන් ය.  එෙසේම ඒවා ෙමම ක
පරිපාටික රීතිහය යටෙත් සම්පාදනය කරන , නිකුත් කරන, ෙදන ලද ෙහෝ 
කරන ලද ඒවා ෙසේ සැලෙකන අතර  අදාළ ෙවනස්කම් සහිතව බලාත්ම
පවතින්ෙන
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