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පත්කි

කාර්ය පරිපාටික රීතහය

III වැනි පරෙඡදය
පත්කි
16. 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනෙත32 වගන්තියකාරව නැෙගනහි පළාත් සභා
රාජ් ෙසේවෙය් නිලධරයන් පත, උසස් කිර, මාරු කි, ෙසේවෙයන් පහ කි,
ඔවුන්ෙග් විනය පාලනය සම්බන්ධ නැෙගනහි පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා 
ෙව්
17. 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනෙත 32(1) හා 32(3) වගන්තිකාරව
ආණ්ඩුකාරවරය ා ෙවත හිමි බ 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පනෙත 32(2)
වගන්තියකාරව නැෙගනහි පළාත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත හා අදා
නිලධාරීන් ෙවත පවරා ෙදනු ලැබිය  ය.  
18. 1987 අංක 42 දරන පළාත් සභා පෙත්32(2) හා 32(3) වගන්තිකාරව බලය පවරනු
ලැබු පළාත් රා ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභ විසින් ෙ1990 අංක 28 දරන පළාත් සභා
(සංෙශෝධන) පනෙත්4 වන ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන අනුව බලතල පවරනු ලැබු 
විසින් කරන ලද යම්ම, උසස් කිම, මාරු කම ෙහෝ  ෙසේවෙයන් පහ කම
නියමයක් නැතෙහොත් විනය කටය ුත්තක් සම්බන්ධෙය න් කරන ල
නියමයක් ෙවනස් කි, අඩු කිරීමට ෙහෝ අවලංගු ක1987 අංක 42 දරන පළාත්
සභා පනෙත්33(8) වගන්තියකාරව ආණ්ඩුකාරවරයාට බලය ඇත ය.
19. වැඩ බැලීම, රාජකාරි ඉටු කිරීමට ෙහෝ රාජකාරි ආවරණය කිරීමට කපත්
කිරීමකදී හැර පළාත් සභා  ෙසේවෙය් සියල ුම පුරප්පාඩු පිරව
ආණ්ඩුකාරවරය ා විසින් අනුමතවස්ථාවකට  හා / ෙහෝ බඳවා ගැනීෙම
පරිපාටියකට අනුකූලව දැන්වීම් මඟින් අයදුම්පත් කැඳවීමට පතයා
කළ යුත් ය.
20. ෙකොන්තත් පදනම, රාජකාරි ඉටකිරීෙම් පද, වැඩ බැලීෙම් පදනමින් ෙහෝ ස
පදනමින් පත්වීමක් කළ යුතළ ආයතනෙය් අනුමත ෙසේවක සංඛවට ඇතුළත
වන්නා වූ හා අනුමත ෙසේවාවස්ථාවක් ෙහෝ අනුමත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටිය
හා  මුල පතිපාදන සපයා ඇති තනතුරක් සඳහා පමණක් ය.
21. අනුමත ෙසේවක සඛ්ෙවහි තනතුරක පුරප්පාඩුවක් ඇති විට පමණක
පත්වීමක් කළ හැකි  ය.  පුරප්පාඩුවක් ඇති වන්ෙන් නව තනතුරක් 
ෙහෝ  තනතුරක් දරන්නා ෙග් ෙසේවය අවසන් කළ විට ෙහෝ අවසන් වූ විට 
තනතුර දරන්නා වැටුප් සහිත ෙහෝ රහිත ෙහෝ නිවාඩු ලබා සිටියදී ෙහෝ 
සඳහා තාවකාලිකව මුදා හැර සිටියදී ෙහෝ වැඩ තහනමකට ලක්ව සිටියදම
පූර්ව නිවාඩු ලබා ඇති විටකදී ෙහෝ තනතුරක පුරප්පාඩුවක ය. එතකුද
වුවත් එවන් අවස්ථාවකදී රාජකාරිතාවය මත එම තනතුෙරහි රාජකාරි ඉටු 
සඳහා ෙහෝ  වැඩ බැලීම සඳහා ෙහෝ පත ් කි කළ යුතු යැයි පත්කිරීම් බල
ෙපනී යන්ෙන් නම් පමණක් එවැනි පත් කිරීමක් ක ය.
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22. අනියම් හා ආෙද්ශක පත්කිරීම් හැර පළාත්  ෙසේවෙය් අෙනක් සෑම තනතු
සඳහාම බඳවා ගැනීම් කළ යුත්ෙත් අදාළ තනතුෙර් අනුමත වස්ථාවට  ෙහෝ 
අනුමත බඳවා ගැනීෙම් පරිපාෙහෝ අනුකූලවම පමණක් ව ය.
23. පත්වීම් ලිපිෙය් සඳහන් වන දිනය ෙහෝ නිලධරය ා තනතුෙරහි වැඩ බා
ෙහෝ යන දින ෙදෙකන් පසුව ෙඹන දිනය පත්වීයාත්මක වන දිනය වන ය.
24. කිසිදු පත් කිරීමක් ෙමොනයම් ෙහේතුවක් නිසාවත් ෙපරදාත ය.
25. කිසිය ම් තැනැත්ෙතකුතනික පදනම මත ෙහෝ ස්ෙවඡා පදනම මත ෙහෝ 
නැෙගනහි පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් තනතුරකට ෙහනැෙගනහි පළාත් සභා රාජ
ෙසේවෙය් තනතුරු නාමයක් උපෙයෝගී ෙකොට ෙගනනැෙගනහි පළාත් සභා රාජ
ෙසේවය සඳහා ෙහෝ පත් ෙනොකළ යුතු ව ය.
26. බඳවා ගැනී, උසස් කිරීම් ආදිය සම්බන්ධෙයන් තපවත්නා විධිවිධාන
අනුකුලව පළාත් සභා ර ෙසේවෙය් තනතුරු ණි ගත කිර, ඒ සඳහා නිල නාම
දීෙ, වැටුප් හය තුළ වැටුප් පර, පඩි ෙහෝ ෙව්තනමාණ නියම කිරීෙම්
ෙසේවය පිළඳ ෙපොදු ෙකොන්ෙද්සි පැනවීෙම නැෙගනහි පළාත් රාජ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාව සතු ව ය.

6

නැෙගනහි පළාත

