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අමාතාංශ ෙල්කම්වරුන්
පළාත් සභා පධාන ෙල්කම්වරුන්
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන්

ආයතන සංගහෙය්
සංගහෙය් XLVIII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් සිංහල හා ඉංගීසි
ඉංගීසි පාඨ පතිෙශෝධනය
පතිෙශෝධනය කිරීම
ආයතන සංගහෙය් II වැනි කාණ්ඩෙය් XLVIII වැනි පරිච්ෙඡ්දය ෙකෙරහි ඔබෙග් අවධානය ෙයොමු
කරවමි.
02.
එම පරිච්ෙඡ්දෙය් 23:9, 24:6, 27:10 සහ 36:7 උප වගන්තිවල සිංහල හා ඉංගීසි පාඨ නිසි
පරිදි පතිෙශෝධනය කර නිවැරදි කළ යුතු බවට 2013.07.25 දින පැවති අමාත මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී
තීරණය කර ඇත.
03.

ඒ අනුව දැනට පවත්නා පාඨ ෙවනුවට පහත සඳහන් පාඨ ආෙද්ශ කරනු ලැෙබ්.

(i).

23:9 උප වගන්තිෙය් ඉංගීසි 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.
ෙම් උප වගන්තිෙය් සිංහල පාඨයට පතිෙශෝධන ෙනොමැත.

(ii).

24:6 උප වගන්තිය
24:6. විනය නිෙයෝගයක ෙකොටසක් වශෙයන් වැටුප් වර්ධක විලම්භනය කිරීමක්
ෙහෝ අඩුකිරීමක් ෙහෝ නැවැත්වීමක් ෙහෝ නිෙයෝග ෙකොට ඇති අවස්ථාවක දී
එය කියාත්මක කළ යුතු වන්ෙන් ඉහත 23:9 උප වගන්තියට යටත්ව ෙව්.
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(iii).

27:10 උප වගන්තිෙය් ඉංගීසි 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.
ෙම් උප වගන්තිෙය් සිංහල පාඨයට පතිෙශෝධන ෙනොමැත.

(iv).

36:7 උප වගන්තිය
36:7. විධිමත් විනය පරීක්ෂණෙය් දී ඉදිරිපත් වූ කරුණු අනුව චූදිත නිලධාරියා
එක් ෙචෝදනාවකට ෙහෝ ෙචෝදනා කිහිපයකට ෙහෝ සියලුම ෙචෝදනාවලට
වැරදිකරු වී ඇති බවට විනය බලධරයා විසින් නිගමනය කරන්ෙන් නම්,
වරදකරු වී ඇති ෙචෝදනාෙව් ෙහෝ ෙචෝදනාවල ස්වභාවය අනුව නිලධරයාට
ෙගවිය යුතු ෙහෝ පදානය කළ යුතු යම් විශාම වැටුපක්, පාරිෙතෝෂිකයක් ෙහෝ
ෙවනත් දීමනාවක් නතර කළ යුතු වන්ෙන් ද, ෙනොඑෙසේ නම්, යම්
පමාණයකින් අඩු කළ යුතු වන්ෙන් ද යන වග සඳහන් කරමින් ෙචෝදනා
පතය හා විධිමත් විනය පරීක්ෂණෙය් වාර්තාව ඇතුළු අෙනකුත් සියලු ලියවිලි
ද සමග තම නිරීක්ෂණ හා විනය නිෙයෝගය, විශාම වැටුප් වවස්ථා
සංගහෙය් 12 වැනි වගන්තිය අනුව කටයුතු කිරීම සඳහා රාජ පරිපාලන
විෂය භාර ෙල්කම් වරයා ෙවත අපමාද ව යැවිය යුත්ෙත් ය.

පී.බී.අෙබ්ෙකෝන්
ෙල්කම්
රාජ පරිපාලන සහ ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතාංශය

