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ආයතන සංගආයතන සංගආයතන සංගආයතන සංගහෙ: හෙ: හෙ: හෙ: XLVIII වැ% ප�<ෙ=දෙ: >ංහල හා ඉං@වැ% ප�<ෙ=දෙ: >ංහල හා ඉං@වැ% ප�<ෙ=දෙ: >ංහල හා ඉං@වැ% ප�<ෙ=දෙ: >ංහල හා ඉං@> පාඨ ප> පාඨ ප> පාඨ ප> පාඨ පBෙශෝධනය DEමBෙශෝධනය DEමBෙශෝධනය DEමBෙශෝධනය DEම 

ආයතන සංගහෙ: II වැ% කාFඩෙ: XLVIII වැ% ප�<ෙ=දය ෙකෙරH ඔබෙ� අවධානය ෙයොK 
කරවL.  

02. එම ප�<ෙ=දෙ: 23:9, 24:6, 27:10 සහ 36:7 උප වග1Bවල >ංහල හා ඉං@> පාඨ %> 
ප�S පBෙශෝධනය කර %වැරS කළ "# බවට 2013.07.25 Sන පැවB අමාත� මFඩල Uස්Vෙ/W 
Xරණය කර ඇත. 

03. ඒ අ\ව දැනට පව2නා පාඨ ෙව\වට පහත සඳහ1 පාඨ ආෙ�ශ කර\ ලැෙ^. 

(i). 23:9 උප වග1Bෙ: ඉං@> පාඨය 

 

23:9.  The effective date of the punishment imposed by the disciplinary 

authority on an accused officer after completion of a formal 

disciplinary inquiry or after calling for his explanations should be the 

date on which he committed the offence relevant to the charge. 

 

ෙ/ උප වග1Bෙ: >ංහල පාඨයට පBෙශෝධන ෙනොමැත. 
 

(ii). 24:6 උප වග1Bය 

 

24:6.  _නය %ෙයෝගයක ෙකොටස` වශෙය1 වැab ව6ධක _ල/භනය DEම` 
ෙහෝ අcDEම` ෙහෝ නැවැ2Vම` ෙහෝ %ෙයෝග ෙකොට ඇB අවස්ථාවක W 
එය eයා2මක කළ "# ව1ෙ1 ඉහත 23:9 උප වග1Bයට යට2ව ෙf. 
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(iii). 27:10 උප වග1Bෙ: ඉං@> පාඨය 

 

27:10. Where legal proceedings are taken against a public officer for   

criminal  offence or bribery or corruption, the relevant officer should 

be interdicted forthwith by the appropriate authority. 

 

ෙ/ උප වග1Bෙ: >ංහල පාඨයට පBෙශෝධන ෙනොමැත. 

 

(iv). 36:7 උප වග1Bය 

 

36:7.  _gම2 _නය පE`ෂණෙ: W ඉS�ප2 i ක0j අ\ව kSත %ලධා�යා    
එ` ෙචෝදනාවකට ෙහෝ ෙචෝදනා DHපයකට ෙහෝ >යlම ෙචෝදනාවලට 
වැරSක0 V ඇB බවට _නය බලධරයා _>1 %ගමනය කර1ෙ1 න/, 
වරදක0 V ඇB ෙචෝදනාෙf ෙහෝ ෙචෝදනාවල ස්වභාවය අ\ව %ලධරයාට 
ෙග_ය "# ෙහෝ පදානය කළ "# ය/ _ශාම වැaප`, පා�ෙතෝnකය` ෙහෝ 
ෙවන2 Wමනාව` නතර කළ "# ව1ෙ1 ද, ෙනොඑෙසේ න/, ය/ 
පමාණයD1 අc කළ "# ව1ෙ1 ද යන වග සඳහ1 කරL1 ෙචෝදනා 
පතය හා _gම2 _නය පE`ෂණෙ: වා6තාව ඇ#q අෙනr2 >යl sය_s 
ද සමග තම %E`ෂණ හා _නය %ෙයෝගය, _ශාම වැab ව�වස්ථා 
සංගහෙ: 12 වැ% වග1Bය අ\ව කට"# DEම සඳහා රාජ� ප�පාලන 
_ෂය භාර ෙක/ වරයා ෙවත අපමාද ව යැ_ය "2ෙ2 ය. 
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     රාජ� ප�පාලන සහ ස්වෙ�ශ කට"# අමාත�ාංශය 


