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පරිවාස කාල, වැඩ බැලීෙම
කාලය හා පත්වීම ස්ථිර 

කාර්ය පරිපාටික රීතහය

VIII වැනි පරෙඡදය
පරිවාස කාල, වැඩ බැලීෙම් කාලය හා පත්වීම ස්ථි
82. පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් ස්ථිර තනතුරකට නව පත්වීමක් ලබන නිල
පත්කිරීම් බලධාරියා විසින් අවුරුදු තුනක පරිවාස කාලයකට ය ය.
83. පතවම ස්ථිර කරන ලද පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධාරිෙයක් පළාත් සභා
ෙසේවෙය් ෙවනත් ස්ථීර තනතුරකට පත් කරනු ලබන අවස්ථාවකදී වසරක වැඩ
කාලයකට යටත් කළ යුතු ව ය.
84. පරිවාස කාලයකට ෙහෝ වැඩ බැලීෙම් කාලයකට යටත් ෙකොට පත් කරනු ලබන
සභා රාජ් ෙසේවෙය් නිලධාරිෙයකු විසින්ම් ලිපිෙයන්ණ යුතුකම් 
වගකීම් එම කාලය තුළදී ෙනොළා ඉටු කරමි, යහපත් හැසිරීම ත,
කාර්යක්ෂම ෙලස ෙසේවය කිරීම මඟින්ද තමා පළාත් ස ෙසේවය සඳහා සුදුස්ස
බව සනාථ කළ යුතු වන ය.
85. පරිවාස කාල සීමාව තුළ දී නිලධාරියා ස්ථීර ෙසේවෙය හි රඳ ෙයෝග්තාවය 
පිළිබඳව සැක උපදවන ආකාරෙය් යම් ගතිපැවතුම් ඔහු ත ුළ පවත්න
යන්ෙන් , ෙනොපමාව ඔහුට ඒ බව දන්වා එම ඌණතා මඟ හරවා ගැනීමට හැකි 
ආධාරයක්ම ඔහුෙග් පරිපාලන බලධා රියා විසින් දි ය.  දිගින් දි
පැවතිය  ෙහොත් නිලධාරිය ාෙග් පත්වීම ස් වැළකීයන ආකාරෙය ් බරපත
�යාවක් ෙහෝ පැහැර හැරීමක් ෙ හෝ හැසිරීම ෙහෝ චරිඳ ෙදෝෂයක් ෙහෝ
සම්බන්ධෙයන් අවවාද කරන විට එම අවවාද කිරීම ලිඛිතව ක, එකී අවවාද
කිරීෙම් ලිපිය ලැබුණු බවට නිලධරයා ෙවතින් ලිඛිතව සනාථ  ය.
එම සනාථ කිරීෙම් ලියවිල්රියාෙග් ඌණතා පිළිබඳව ඔහුට අවවාද කර
බවට  හා ඒවා මඟහරවා ගැනීමට අවස්ථාවක් ද ුන් බවට ඒකාන්ත වශෙයන් ක
සනාථ කිරීමක් ව ය.  
86. පරිවාස කාලයකට යටත් ෙකොට ඇති පළාත් සභා  ෙසේවෙය් නිලධාරිෙයක
වැරදි යාවක් නිශ්චිතව ෙගන හැර පෑ ෙනොහැකි, ඔහුෙග් මානසිකවභාවය 
ෙහෝ  හැසිරීෙම් ස්වභාවය ෙහෝ ෙවනත් ඌණතා ෙහේතු  ෙකොට ෙගන ඔහු පළා
රාජ් ෙසේවෙය් තවදුරට ත් තබා ගත ෙනොහැකි බවළ පරිපාලන බලධාරිය ා වි
වාර්තා කරන කල්හී එම නිලධාරියාෙග් පත්වීම අවසන් කීරිම පත්කි
වගකීම වන් ය. එවැනි අවස්ථාවකදී එම තීරණ ගැනීමදක වු සල කරුණ
නිශ්චිතව හා සවිස්තරව ළ ලිපිෙගොනුෙවහි සටහන් කර තැබීමටත් ත
තහවුරු කරන සියලු සාධක සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමටත් පත්කිරයා කළ
යුතු වන ය. පත්වීම අවසන් කිරීෙම් ලි ෙවනස්කම් ෙව් නම් ඒවාද සහ
අංක 06 පරිශිටය පකාරව සකස් කළයුතු වන ය.  
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කාර්ය පරිපාටික රීතහය
87. පළමු වසර හා ෙදවන වසර පරිවාස කාලය සම්බන්ධ සමාෙලෝචන වා
ෙදපාර්තෙම්න්ධානියා විසින් 05 පරිශිටය පකාරව සකස් කළ යුතු වන ය.
එම වාර්තා ලැබීෙමන් අනතුරුව ෙව්ශෙමන් සලකා බලා ඌණතා කිස
ඇෙතොත් අවශ අවස්ථාවන් ද ඒ පිළිබව නිලධාරියාට අවවාද කළ යුතු  ය.
අවසන් සමාෙලෝචන වාර්තාව පළමු හා ෙදවන වසෙර් වාර්තාවද සමඟ පරිවාස
අවසන් වීමට යටත් පිරිෙසන 03 කට  පථම පත්කිරිම් බලධාරියා ෙවත ඉ
කළ යුතු වන ය. පරිවාස කාලය  අවසන් වීමථමෙයන් වාර්තා තුපත්කිර
බලධාරියා විසින් සැලකිල්, නිලධාරියාෙග් පත්වීම ස්ථිර කිරීමට ෙහ
කාලය  දීර්ඝ කිරීමට ෙහෝ නිෙය ෝගය ක් දිය  ය. සෑම අවස්ථාවකදීම එම
තීරණය නිලධාරියා ෙවත ලිඛිතව දැනුම් දිය ය.
88. පරිවාස කාලයට යටත්ව සිටින නිලධරෙයක් විසින් බ ඇති අමිකතාවක
සම්බන්ධෙය න් පැවැත්ෙවන පරීක්ෂණයක් පරිවාස කාලය අවසන්වීමට 
කළ ෙනොහැකි විටකදී එම කරුණුවල ස්වභාවය සැලකිල්ලට ෙගන නි
පරිවාස පත්වීම අවසන් කිරීම ෙහෝ පරිවාස කාලය දීර්ඝ කිරීම ෙහෝ ය.  
89. නිලධාරිෙයකුට තම ඌණතා මඟ හරවා ග සඳහා යම් කාල සීමාවක් ලබාදිය
යැයි පත්කිරීම් බලධාරියා තීරණය කරන්ෙන03ක උපරිම කාලයකට යටත්
වරකට එක් වර්ෂය බැඟින් නිලධාරියාෙග් පරිවාස කාලය දීර්ඝ ෙකොට 
වර්ධක විලම්භනය කළ යුතු ය.
90. සෑම දීර්ඝ කරන ලද පරිවාස කාලයක් අවසානෙය්දීම පරිධාරියා විසින් 
05 පරිශිටය  පකාරව සමාෙලෝචන වාර්තාවක් සකස් කළ ය ුතු  ය.  පත්වී
ස්ථිර කිරීමට බාධා වන ඌණතා කිසිවක් එම වාර්තාවලින් අනාවරණය
ඉහත87 හා 89 වගන්තිවලට යටත්ව නිලධාරියාෙග් පරිවාස කාලය දීර්ඝ
පත්වීම අවසන් කිරීම පත්කිරයාෙග් වගකීම වන ය. එවැනි අවස්ථාවකද
එම තීරණය  ගනු ලැබීමට පාදක වයලු ම ෙහේතු විස්තරාත්මකව ලිපිෙගො
සටහන් කළ යුතු අ තර  තම තීරණය තහවුරු කරනුලු ම සාධක සුරක්ෂි
තැබීමටත් අළ බලධාරියා වග බලා ගතයුතු ව ය.
91. පත්වීම ස්ථිර කර ඇති පළාත් සභා ෙසේවෙය් නිලධාරිෙයක් වසරක වැඩ බැ
කාලයකට යටත්ව පළාත් සභා රා ෙසේවෙය් ෙවනත් ස්ථිර තනතුරකට පත් ක
අවස්ථාවකදී පරිපාලන බලධාරියා විසින 05 පරිශිටය  පකාරව සමාෙලෝචන
වාර්තාවක් සකස් කළ යුතු  ය.          
92. යෙථෝක්ත නිලධාරිෙයකුෙග් පත්වීම ස්ථිර ක වන ඌණතා  කිසිවක් 
සමාෙලෝචන වාර්තාව මඟින් අනාවරණය වන්ෙන් නම් වහාම ඒ බව ඔහු
දන්වා අවස්ථාෙවෝචිත නිසි මඟ ෙපන ්වීමක් ආසන්නම ධානියා විසින්
කළ යුතු අ, පත්කිරීම් බලධ රයා විසින් නිලධාරිය ාෙග් වැටුප් ව
කර වසර තුනක උපරිම කාල සීකට යටත්ව වරකට එක් වසර ගන් ඔහුෙග් ව
බැලීෙම් කාලය දීර්ඝ කළ යුත ය.  
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කාර්ය පරිපාටික රීතහය
93. සෑම දීර්ඝ කරන ලද පරිවාස කාලයක් අවසානෙය්දීම පරිපාලන බලධාරියා
05 පරිශිටය  පකාරව සමාෙලෝචන වාර්තාවක් අනුව නිලධා රියා ගතියක
ෙපන්වා ෙනොමැති බව ෙපනී යන අවස්ථාවඉහත වගන්තියට යටත්ව නිලධාරි
පරිවාස කාලය  දීර ්ඝ කිරීමට ෙහෝ පත්වීම අවසන් කිරීමට ෙහෝ කට
පත්වීම අවසන් කරන ලද්ෙද් නම් ඔහුෙග් පුර්ව තනතුෙර් පුරප්පාඩ
අධිෙසේවක පදනම මත එම තනතුරට නිලධාරියා ආපසු ය ැවීමට කටය
බලධාරියාෙග් වගකීම ව ය. එවැනි අවස්ථාවකදී එම තීරණය ගනු ලැබීමට 
වූ සියලුම ෙහේතු සවිස්තරාත්මළ ලිපිෙගොනුෙවහි සටහන් කළ ය, එම
තීරණය  තහවුරු කරනු ලබන සියලුම  සාධක සුරක්ෂ, පත්කිර
බලධාරියා වගබලා ගත යුතු ව ය. පත්වීම අවසන් කිරීෙම් ලි 07
පරිශිටය පකාරව සකස් කළ යුතු වන ය.
94. පරිවාස කාලයකට ෙහෝ වැඩ බැලීෙම් කාලයකට ෙහෝ යටත්ව සිටින නිලධා
එම කාලය සම්පුර්ණ වූ වහාමළ පරිදි ඔහුෙග් පත්වීම ස්ථීර කිරීම පත්ව
ෙහෝ ඒ සඳහා විධිමත් පරිදි බලය පවරනු ලැබු බලධාරියකුළ යුතු වන
ය.  ඔහුෙග් වාස  කාලය  ෙහෝ  වැඩ බැලීෙම් කාලය ෙහෝ දීර්ඝ කිරීමට ෙහෝ
අවසන් කිරීමට පත්වීම් බලධයා කළයුතු වන්ෙන් ය. එම පළාත් සභා
ෙසේවෙය් නිලධාරියාෙග් පරිවාස කාලය  දීර්ඝ කරනු ලැබ ඇත්ෙත් ඔහු
හැකිව තිබූ ෙහේතුවක් මත නම් ඔහුෙග් පත්වීම ස්ථීර කර වැටුප් වර්
අනිවාර්යෙයන්ම විලම්බනය කළ යු ය. ෙමකී කවර තීරණය ක් ,
පත්කිරීම් බලධාරියා විළ නිලධාරියා ෙවත ලිඛිතව දැනුම් දිය  ය.
95. නියමිත දිනෙ ය්දී සියලතා සම්පුර්ණ  කරෙණ වුව, පළාත් සභා රාජ
ෙසේවෙය් නිලධාරිෙයකුෙග් පතථිර තතවයට පත් වන්ෙන් ළ පත්වී
පත්කිරීම් බලධාරියා විසින් ස්ථිර කළ බවට විධිමත් ලිපියක් 
වන්ෙ ය.  එවැනි ලිපියක් නිකුත් ෙකෙරන ෙතක් එම පළාත් ෙසේවෙය්
නිලධාරියාෙග් පත්වීම ස්ථිර කර ෙනොමැති ෙසේ ය. අවශ් සියලු සුදු
සපුර තිබියදී එවැනි ලිපියක් නිකුත් කිරීම පමාවීෙමන් එම නිලධා
වැළැක්වීම සඳහා එම ලිපිමාදවත, යථා පරිදිත් නිකුත් කිරීම සම්බළ
පත්කිරීම් බලධා රියා සැලකිලිමත් වි ය. එම කාර්යෙය්දී ළ සියල
ලිපිෙල්ඛන ය ථා පරිදි පත්ධාරියා ෙවත සැපයීම ආසන්න පරිප
බලධාරියාෙග් වගකීම ව ය.
96. පත්වීම ස්ථිර කරනු ලැබීම සඳහා පළාත් සභ ෙසේවෙය් යම් නිලධාරිෙයකු 
කාලය තුළ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට අෙපොෙහොසත් වුෙය් ඔහුට පාලනය 
යම් ෙහේතුවක් නිසා ව න්, එකී සුදුසුකම් ලබා ගනු  පිණිස ඔහු
පරිවාස කාලය පත්කිරීම් බලධාරිය ා විසින් සාධාරණ කාලයකින්
වන්ෙ ය. එෙසේ දීර්ඝ කළ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ පත්වීම ස්ථිර කිරී
සුදුසුකම් සපුරාලීම එම  නිලධාරියාෙග්  ය. එවැනි අවස්ථාවකදී එ
නිලධාරියාෙග් පත්වීම ස්ථිර ක ඔහුෙග් ෙෂ්ඨත්වයට හා වැටුප් වර්ධක
අහිතකර බලපැමක් ෙනොවන පරිදි  ය.
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නමු, පරිවාස කාලය දීර්ඝ කරන ලද කාලය තුළදී එම නිලධාරියාෙග් ෙන
මත ෙහෝ පැහැර හැරීම මත ෙහෝ අදළ සුදුසුකම සපුරා ගැනීමළ පළාත් සභා රාජ
ෙසේවෙය් නිලධාරියා අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් අවස්ථාවකදී ඔහුෙග් පත
අවසන් කිරීමට පත්කිරීම් බලයා කළයුතු වන ය.
97. පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් නිලධාරිෙයක් නියමිත කාලය තුළ එනම් මුල් ප
තුළ ෙහෝ මුල් වැඩ බැලීෙම් කාලය තුළ ෙහෝ තමන්ට පාලනය කළ හැකි ෙහ
පත්වීම ස්ථීර කිරීම සඳහා සුදරාලීමට අෙපොෙහොසත්වී ඇති නමුත් දී
ලද පරිවාස කාලය තුළදී ෙහෝ දීර්ඝ කරන ලද වැඩ බැලීෙම් කාලය තුළදී 
ස්ථීර කිරීම සඳහා අ සුදුසුකම් සපුරාලුව ෙහොත් එවැනි  ද මුල් පරිව
කාලය  ෙහෝ  මුල් වැඩ බැලීෙම් කාලය ෙහෝ අවසානෙය් ඔහුට ලැබීමට නිය
වර්ධය මුලින් සුදුසුකම් සපුරාලීමට අවකාශ සලසා තිබු කාල සීමාව
කාල පරිච්ෙඡ්දයට සමාන කාල පරිච්ෙඡ්දයකින් විලම්බනය කර ඔ
පත්වීම් දිනෙය ්යාත්මක වන පරිදි පත්වීම ස්ථීර කළ යුතු වන්ෙන
ඔහුෙග් ෙසේවෙය් ෙහෝ ණිෙයහි ෙහෝ ෙෂ්ඨත්ව, ෙසේවය ස්ථීර කරනු ලැබීම සඳ
ඔහු සුදුසුකම් සම්පුර්ණ කළ දිනය අනුව නිගමනය ය.  
98. පළාත් සභා රාජ ෙසේවෙය් පරිවාස කාලයකට යටත්ව ලබා දී ඇති පත්වීමක් 
බැලීෙම් කාලයකට යටත්ව ලබා දී ඇති පත්වීමක් ෙහෝ ස්ථිර කළ යු
පත්වීමයාත්මක වූ දිනෙය් සිට බත්ෙවන පරිදි ව ය.  එෙසේ වුවද
නිලධාරියාෙග් ඌණතා ෙහේතු ෙකොට ෙගන විලම්බනය කරන ලද වැටුප් ඳ
අයිතිවාසිකමක් නිලධාරියාට හිමි ය.
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