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Chief Secretary’s Office – North Western Province
ිතිනසථ හා ුරහුණු අාං ශ ලේය
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Personnel and Training Division

My No

NWP/CS/T/1/2/28 - ලප දු

2016.07.11

Your No

වයඹ ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්,
ලේකම්-වයඹ පළාත් සභා රාජ්යº ලසවා ලක ිෂන් සභාව,
සභා ලේකම්-වයඹ පළාත් සභාව,
සියළුම අමාතºාාං ශ ලේ ලේකම්ව්්,
සියළුම නිලයෝජ්යº ්රලධාා ලේකම්ව්්,
සියළුම පළාත් ලෙපාර්තලම්්තු හා ආයත ්රලධාාීන්,
සියළුම වºවසථාාිතත ආයත ්රලධාාීන් ලවත.

රාජ්යº නිධධාාින්ල ිදලශශ ලේ නිවාඩු සම්න්ධා කාර්යය් ිදිමමත් ිරීම.
ිදිදධා අවශ ලේºතාවය් මත වයඹ පළාත් සභාල රාජ්යº නිධධාාින් සහ ලසවකය් ිදලශශ ලේ සාං චාර සඳහා
වැඩි වශ ලේලය් ලය මු වීලම් ්රලවතතාවය් වර්තමා ලේ දී ේ ට ධැලන අතර, ඔවු් ිදසි් ඉදිිනපත්
කර ිදලශශ ලේ නිවාඩු ඉේලීම් අතුින් අසම්පූර්ත / සාවෙº ලත රතු් සිතත / පූර්ව අවශ ලේºතා සම්පූර්ත
ල කර ධෙ අයදුම්පත්රි ෙ ිදශ ලේාධ වශ ලේලය් ධැබීම ලහතුලව් ිදලශශ ලේ නිවාඩු සම්න්ධා රාජ්යකාින
සම්න්ධාලය් ගැටළු පැ
ැගී ඇත.
02.
තවෙ අඩුපාඩු සිතත අයදුම්පත්රි ලනලහ මය් සඳහා ලහතු වී ඇත්ලත් අොධ අයදුම්ක්ව්ල
පාධ ිදනයය ඉ්වමා ගිය ලහතූ් ල ව නවෙ නිී්නතය වී ඇති අතර, ිදලශශ ලේ නිවාඩු ධනා
ගැීනලම් සැනෑ අවශ ලේºතාවය ලවනුවට ලව ත් අවශ ලේºතා සඳහ් ලක ට ිදලශශ ලේ නිවාඩු ඉේලීම් ඉදිිනපත්
ව නැිද් ිදලශශ ලේ නිවාඩු නියාම ය ිරීලම් ක්රටමල ෙය් සැකීමලම් අවශ ලේºතාවය් දශගත වී තිලේ.
03.
ඒ අනුව වහාම ක්රිියාත්මක ව පිනදි ිදලශශ ලේ නිවාඩු ධනා ගැීනමට අලේ්ෂිත නිධධාාී්
සම්න්ධාලය් පහත සඳහ් පිනදි කටයුතු කර ලධස කා්ණිකව ේවිෂ.
I.

ිදලශශ ලේ නිවාඩු සාං ලශ ලේෝධා හා අවධාං ගු ිරීම සඳහා ව ඉේලීම් අවම ිරීම අවශ ලේº ව නැිද්,
නිධධාාිනයා ිදලශශ ලේ නිවාඩු ඉේලුම් කරනුලේ සතº වශ ලේලය්ම සැධුමම් කර ධෙ කාධය්
සඳහා වූ ිදලශශ ලේ ගම ් සඳහා ෙ සහ එම ිදලශශ ලේ නිවාඩුව සඳහා පූර්ව අවශ ලේºතා සම්ුරර්ත කර
ඇත් ෙ ය් ිතළිනඳව ්රලධාානියා ිදසි් අවධාා ය ලය මු කධ යුතුය.

II.

අවම වශ ලේලය් ිදලශශ ලේ ගත වීමට නියිෂත දි ට සති 02කට ්රලාම අොළ ඉේලීම් හා ිපිත ලේන
ලමම කාර්යාධය ලවත එවීම අතºවශ ලේº ව අතර, ්රලමාෙය් සිදු වී ඇති ම් එකී ්රලමාෙය්ට
ලහතූ් ෙ ඉදිිනපත් කර තිබිය යුතුය.

III.

ිදලශශ ලේ නිවාඩු නිර්ලශශ ලේ ිරීලම් දී ඉේලුම්ක් ිදසි් අයදුම් පත්රිලයිත සෑම ලත රතුර්ම
නිවැරදිව සටහ් කර ඇති නවට සහතික වීම අොධ ආයත ්රලධාාීන්ල වගකීම ව අතර,
නිවාඩු දීර්ඝ කර ගැීනලම් දී ආයත සාං ග්රිහලේ XII පිනච්ලේෙලේ ිදිමිදධාා අනුව නියිෂත
පටිපාටිය අනුගම ය කර ධෙ අයදුම්පත් පමත් ලමම කාර්යාධය ලවත එවීමට කටයුතු කධ
යුතුය.

Chief Secretary
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Deputy Chief Secretary (Training)
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: 037-2221089
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}

-02IV.

නිධධාාින් ධනා ග් ා ිදලශශ ලේ නිවාඩු පිනගතක ෙත්ත පශධාතියකට ඇතුළත් ිරීමට නියිෂත
නැිද් සෑම නිධධාාිනයකුල ම වධාං ගු ගම් නධපත්රිලේ පැහැදිිප ඡායා ිතටපත් එිදය යුතුල .

V.

ලම් සමඟ අමුතා ඇති ඇමුණුම 1 (වයඹ පළාත් සභා රාජ්යº නිධධාාී් සඳහා ව ිදලශශ ලේ නිවාඩු
අයදුම් පත්රිය හා ිතින්ුමම් ධැිසසථතුව) හා ිදලශශ ලේ නිවාඩු ඉේලීම (ලප දු 126) ය ආකෘති
පත්රිවිප් 2 නැඟි් පමත් ලමම කාර්යාධය ලවත එවීම ්රලමාතවත් ව අතර, ලමම
කාර්යාධලය් වැඩිම ත් ලත රතු් ඉේධා ඇති අවසථාාවක දී හැර ලව ත් ලේන වධ ිතටපත්
එවීලම් වැළකී සිටිය යුතුිස. (හුලේ ලමමඟි් අලේ්නා කරණුලේ අ වශ ලේº ලේන
සාං සරතය වීම අවම කරගැීනම පමත් ව අතර, අොධ කඩඉම් නධධාාින් ිදසි් තම
නිර්ලශශ ලේය්ට අොධ ිපිත ලේන තනා ගැීනමට ලමමගි් නාධාාව් ඇති ල ල )

ඉහත සඳහ් දපලෙසථ ක්රිියාත්මක ිරීමට අවශ ලේº කඩි ම් ිතයවර ග් ා ලධස කා්ණිකව ේවා
සිටි
අතර, ලමම දපලෙසථ තරලේ ක්රිියාවට
ාං ව
ලධස ඔන කාර්යාධය යටතට ගැල
දප/්රලාලශය ය කාර්යාධ වධ ්රලධාාීන් ලවත ෙ ෙැ්වීමට කටයුතු ිරීම මැ ිද

ජ්යය්ත ිදලේරත් ,
්රලධාා ලේකම්,
වයඹ පළාත.

වයඹ පළාත් සභා නිළධාාී් සඳහා ිදලශශ ලේ නිවාඩු ඉේලීලම් අයදුම් පත්රිය.
1 ලක ටස
නිධධාාිනයා ිදසි්ම සම්පූර්ත කධ යුතුය)

(ිදලශශ ලේ නිවාඩු ඉේලුම් කර
1. මුධකු් සමඟ

ම :- .........................................................................................................

2. ජ්යාතික හැදුනුම්පත් අාං කය :3. ත තුර/ ලසවාව :- ................................ නණ්ඩය / ප්තිය :- ...........................
4. රාජ්යකාී ිපිත ය :- ............................................................................................................
5. ලපෞශගිපක ිපිත ය :- .......................................................................................................
6. ුරශගිපක දුරකා

අාං කය :-

7. නිවාඩුල සථවාභාවය: - ලපෞශගිපක

රාජ්යකාී

ිදලශශ ලේ රැිරයා

ලව ත්

8. ඉහත 7 සඳහා ිතළිතුර “ ලව ත් ” ය්
ම් වැඩිම ත් ිදසථතර .................................................
( අවශ ලේº ම් ලව ම ඇමුණුම් භාිදත කර් )
9. ිදලශශ ලේ ගත ව

රට :- ......................................................

10. නිවාඩු කාධලේදී ිපිත ය (ිදලශශීය) :-

............................................................................
............................................................................

11. නිවාඩුව ආරම්භ ව

දි ය: - වර්නය

මාසය

දි ය

12. නිවාඩුව අවස් ව

දි ය: - වර්නය

මාසය

දි ය

13. ලමයට ලපර ිදලශශ ලේ නිවාඩු ධනා ලග

ඇත්ෙ?

ඔ

ැත

14. ඉහත 13 සඳහා ිතළිතු් “ඔ ” ම් පුමගිය වසර 5 ඇතුළත ිදලශශ ලේ ගතවීම් ිතළිනඳ ිදසථතර :- (අවශ ලේº
ම් ලව ම ඇමුණුම් භාිදතා කර් )
රට

කාධීමමාව

15. මුේපත්වීම් දි ය :- .......................
16. වර්තමා

ලසවාල සථථිර කර ඇත්ෙ? ඔ

ලහතුව

වර්තමා

නණ්ඩයට/පාං තියට පත්වූ දි ය :-......................
ැත

17. අොධ කාධය තුළ ඔනල ිදයෙම් ආවරතය කර ග් ා ක්රටමය :- ලපෞශගිපක

අනුග්රිාහක

පළාත් සභා අරමුෙේ

ලව ත්

රජ්යලේ අරමුෙේ

ඉහත සඳහ් ලත රතු් සෑම අති්ම සතº හා නිවැරදි නවට සහතික කරිෂ.
දි ය:- ...............................

................................
(නිධධාාිනයාල අත්ස )

II ලක ටස
ලය මු අාං කය:.............................
( ආස් තම අධී්නත නිධධාාිනයා ිදසි් සම්පූර්ත කධ යුතුය ) () ධකුත ලය ේ
18. නිධධාාිනයා ලසවලේ සථථීර කර ඇත්ෙ? ඇත

ැත

19. නිධධාාිනයාට ිද්ශධාව ක්රිියාමාර්ගය් ගනිිෂ් පවද ෙ ය් ලහෝ එලස ගැීනමට අෙහසථ කර ඇත්ෙ ය
වග?
ඔ
ැත
20. රාජ්යකාී ආවරතය සඳහා නිශ ලේථචිත ක්රටමල ෙය් :- ඇත
21. නිධධාාිනයා රාජ්යකාීයට නාධාාව

ැත

අයුින් නිර්තරලය් නිවාඩු ධනා ගැීනම සිදුකර්ල්ෙ?
ඔ
ැත

22. පවත් ා වර්නලේ හා එයට ලපර වර්නලේ ධනාගත් නිවාඩු :-

ධනාගත් නිවාඩු
අනියම්

ඉතිින නිවාඩු

ිදල ක

අනියම්

ිදල ක

්රලවර්ත වර්නය
්රලවර්ත වර්නයට ලපර වර්නය
එකතුව
23. නිවාඩු නිර්ලශශ ලේ කර

ක්රටමල ෙය:-

වැටුේ සිතත
(දි ගත )

(...........................................සිට.....................................ේවා)

වැටුේ රිතත
(දි ගත )

(...........................................සිට.....................................ේවා)

24. ිදල ක නිවාඩු විප් ිතධ ිරීලම් පෙ ම මත නිවාඩු ධනා ලශ
I.
II.

පවත් ා වර්නලේ නිවාඩු සාං නºාලව් ිතධ ව

ම්,

්රලමාතය (දි

ගත ) :-

(...........................................සිට.....................................ේවා)
ලපර වර්නලේ නිවාඩු සාං නºාලව් ිතධ ව ්රලමාතය (දි ගතත) :(...........................................සිට.....................................ේවා)

25. ...........................................................................................(ආයත ලේ

ම) ලසවය කර

....................................................................................................නිධධාාිනයා / නිධධාාිනණිය
සම්න්ධාලය් සපයා ඇති ලත රතු් ඔහුල /ඇයල
නවත් ිතින්ුමම් ධැිසසථතුල
කරිෂ/ල

ලපෞශගිපක ිපිතලග නුව අනුව සතº හා නිවැරදි

සඳහ් අවශ ලේº ිපයිරයිදිප නිවරැදිව ඉදිිනපත් කර ඇති නවත් සහතික

කරිෂ.

……………………
දි ය

.……………………………..
අධී්නත නිධධාාී
(අත්ස හා මුද්රාාව)

III ලක ටස
ලය මු අාං කය : …………
1) ඉහත නිධධාාිනයා/නිධධාාිනණිය සම්න්ධාලය් සපයා ඇති ලත රතු් අනුව ...............................
කාර්යය සඳහා............................. සිට.................................... ේවා ලමම අයදුම්පලත්රිේ 23
ලක ටලස ලයෝජිත පිනදි ිදලශශ ලේ නිවාඩු ධනා දීම මිදසි් නිර්ලශශ ලේ කරිෂ/ල

කරිෂ.

2) අොධ කාධ ීමමාව රාජ්යකාී ආවරතය / වැඩ නැලීම සඳහා ුමදුුම වැඩිතළිලවධ් සකසථ කර ඇති
නවෙ, නිළධාාිනයාල ිදලශශ ලේ නිවාඩුව නිර්ලශශ ලේ ල ිරීමට ලහතුව , ලහතුිදය හැිර ිරසිදු
ක්ත් අ ාවරතය වී ල මැති නවෙ සහතික කරිෂ.

.............................
ආයත ්රලධාානියා
(නිධ මුද්රාාව)
IV ලක ටස
ලය මු අාං කය.........................
ලෙපාර්තලම්්තු ්රලධාානියා ිදසි් සම්පූර්ත කළ යුතුය.
ඉහත සෙහ් ක්ණු නිවැරදි නවට පී්නා කර,................................................................
නිධධාාිනයා / නිධධාාිනණිය සෙහා .......................................සිට..............................ේවා ලමම
අයදුම්පත්රිලේ 23 ලක ටලස ලයෝජිත පිනදි ිදලශශ ලේ නිවාඩු ධනා දීම මිදසි් නිර්ලශශ ලේ කරිෂ./ල
..................
දි ය

කරිෂ.

................................
ලෙපාර්තලම්්තු ්රලධාානියා
(අත්ස සහ නිධ මුද්රාාව)

V ලක ටස
ලය මු අාං කය:...........................
ඉහත නිධධාාිනයා / නිධධාාිනණියට ..............................සිට...................................... ේවා ලමම
අයදුම්පලත්රිේ 23 ලක ටලස ලයෝජිත පිනදි ිදලශශ ලේ නිවාඩු ධනා දීම මිදසි් නිර්ලශශ ලේ කරිෂ / ල

කරිෂ.

..............................
අමාතºාාං ශ ලේ ලේකම්,
(අත්ස හා නිධමුද්රාාව)

VI ලක ටස
්රලධාා

ලේකම්ල නිර්ලශශ ලේය
ලය මු අාං කය:.....................

ඉහත නිධධාාිනයා/නිධධාාිනණිය සම්න්ධා කඩඉම් නිර්ලශශ ලේ සධකා නධා ................................ සඳහා
............................ සිට ............................. ේවා. ....................................... රටට යාම
සෙහා පහත සඳහ් පිනදි දිවිසල ් නැහැරව සිටීම මිදසි් නිර්ලශශ ලේ කර / නිර්ලශශ ලේ ිරීලම් ලත රව
ග් ආණ්ඩුකාරතුිෂයල අනුමැතිය සෙහා ඉදිිනපත් කරිෂ.
වැටුේ සිතත ිදලශශ ලේ නිවාඩු

(.....................................සිට.............................ේවා)

(දි

ගත )

වැටුේ රිතත ිදලශශ ලේ නිවාඩු

(.....................................සිට.............................ේවා)
(දි

ගත )

.................................
දි ය

....................................
්රලධාා ලේකම් /
නිලයෝජ්යº ්රලධාා ලේකම්
(අත්ස හා නිධ මුද්රාාව)

VII ලක ටස
ලය මු අාං කය:................
ඉහත නිධධාාිනයාට /නිධධාාිනණියට ................................................ සඳහා ...................... යාමට
............................. දි

සිට ..................................... දි

ේවා කාධයට දිවිසල ් නැහැරව

සිටීමට ග් ආණ්ඩුකාරතුිෂයල අනුමැතිය / ආවරත අනුමැතිය ධැබී ඇත /

ැත.

.......................................
දි ය

..............................
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්
(අත්ස සහ නිධ මුද්රාාව)

ිතින්ුමම් ධැිසසථතුව
මැති

රජ්යයට/පළාත් සභාවට
අයිදය යුතු මුෙේ
ල මැති නවට ිපිතය

ම්
වයස අවු. 50 ට වැඩි
ලෙපා.්රල.සහතිකය

ිදයෙම් ෙැීලම් නිර්ලශශ ලේය

ගම් නධ පත්රිලයිත
ආගම ිදගම සටහ්
ිතටුලවිත ිතටපත

ද ්ලවිත පමත් අුර් කර ල

ගම් නධ පත්රිලයිත
ිතටපත

නිවාඩු අයදුම්පත්රිය
්රලමාෙවී ඇත් ම් ඒ සඳහා
ලහතු ෙැ්වීලම් ිපිතය

ගිිදුමමකට නැඳී ඇති නව

වවෙº සහතික (වවෙº
්රලතිකාර සඳහා)

ිදලශශ ලේ නිවාඩුවට අොධ ව

ිදලශශ ලේ ආයත ය මඟි්
අොධ වැඩ සටහ ට
ලතෝරාගත් නවට ෙැ්වූ
ිපිතය

11 පිනය නථඨය (අධාºය
හා රැිරයා ය ශිදත්ව
අරමුණු සඳහා)

10 පිනය නථඨය (ිදලශශ ලේ
රැිරයා සඳහා)

9 පිනය නථඨය (වැටුේ රිතත
අධාºය නිවාඩු සඳහා )

8 පිනය නථඨය (සම්පූර්ත
වැටුේ සිතත අධාºය
නිවාඩු සඳහා)

16 පිනය නථඨය (නිවාඩු
අයදුම් ිරීම)

ලප දු 126

ිදලශශ ලේ නිවාඩුල සථවභාවය

රාජ්යකාී ආවරතය

පී්නා ලක ට අවශ ලේºතාව ඉටු කර ඇති නව තහවු් කර ලග

ඉේලීම් ිපිතය

ඉේලුම්ක් ිදසි් ඉදිිනපත් කර ඇති ලේන
ලක ටු තුධ  සධකුත ලය ේ .

1. රාජ්යකාී
2. අධාºය
3. ිදලශශ ලේ රැිරයා
4. ලපෞශගිපක (ව්ෙ ා
ගම්/ලපෞශගිපක සාං චාර / වවෙº
්රලතිකාර)
5. ධනා ගත් නිවාඩු සාං ලශ ලේෝධා /දීර්ඝ/
අවධාං ගු ලපෞශගිපක
6. ධනා ගත් නිවාඩු සාං ලශ ලේෝධා /දීර්ඝ/
අවධාං ගු - (රාජ්යකාින/ අධාºය / ිදලශශ ලේ රැිරයා)

ඉහත ිතින්ුමම් ධැිසසථතුව මඟි් ේවා ඇත්ලත් හුලේ පිනශීධ ය ිරීලම් පහුමව දලෙසා එම එ් කාර්යය සඳහා මූිපකවම අවශ ලේº ව ිපිතලේන පමත් ව අතර,
අවසථාානුකූධව ධනා ගැීනමට ලහෝ තනා ගැීනමට නියම කර ඇති ලේන (ආයත සාං ග්රිහලේ හා චක්රටලේන ිදිමිදධාා ආදිලේ දපලෙසථ අනුව) කාර්යාධ මට්ටලම් පවත්වා
ගැීනම තවදුරටත් අවශ ලේº ල .
................................
දි ය

...........................................
නිවැරදි නව සහතික කරිෂ
(ිදනයභාර නිධධාාී)

