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Chief Secretary’s Office – North Western Province
ආයත

හා පරිපාධ

අාංේශ ලේය

jhgdKk; epWthf gpupT
Establishment and Administration Division

NWP/CS/AD/16/7/17

My No

Your No

2016.07.04

Date

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්,
වයඹ පළාත් සභා රාජ්යල ලසවා ලක ිෂන්  සභාල ලේකම්,
වයඹ පළාත් සභාල සභා ලේකම්,
සියළුම පළාත් අමාතලාාංේශ ලේ ලේකම්ව්් ,
සියළුම නිලයෝජ්යල ්රේධාා ලේකම්ව්් ,
සියළුම ලෙපාර්තලම්් තු ්රේධාාීන් ,
සියළුම ්රේාලීය ය ලේකම්ව්්  සහ
සියළුම ආයත ්රේධාාීන්  ලවත.
වයඹ පළාත් සභා රාජ්යල ලසවල සාංේවර්ධා

නිධධාාී  ලසවල වාර්ිකක සථාා

මා් - 2017

2017 වර්නය සඳහා වයඹ පළාත් සභා සාංේවර්ධා නිධධාාී  ලසවල වාර්ිකක සථාා මා්වීම් ක්රි යාත්මක
කිී මට මා විසි්  තීරණය කර ඇති බැවි්  පහත උපලෙසථ පරිදි කටයුතු කර ලධස කා්ණිකව ේ විෂ.
ඔබ ආයත ල 2016.12.31 දි ට වසර 05ක ලසවා කාධයක් සම්පූර්ණ කර ධෙ සාංේවර්ධා
නිධධාාී ් ලේ  (සාංේවර්ධා නිධධාාී  ලසවා වලවසථාාවට අ් තර්්රිහණය වී ල මැති උපාිධධාාී 
රැකියා ලයෝජ්ය ා ක්ර ම මින්  රාජ්යල ලසවයට බඳවා ෙු ධැබ ඇති සියළු නිධධාාී ්  ඇතුලුව)
ලමයට අමුණා ඇති සථාා මා් අයදුම්පත්රේය සම්පූර්ණ කරවාලෙ 2016.07.31 දි ට ලපර
ඔබලේ නිර්ලීශ ලේය සමඟ අොධ කඩඉම් මින්  මා ලවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
සථාා මා් අයදුම් කිී ලම්දී ැවත ැවත සාංේලශ ලේෝධා ඉේලීම් ඉදිරිපත් ල ව පරිදි සථාා
මා්වීමට කැමති සථාා 3ක් නිශ ලේථචිතව ම් කිී මට නිධධාාී ් ට උපලෙසථ ලෙ ලධස ේ වා
සිටි අතර, එම සථාා තුල ්  එකකට සථාා මා් ධබා දීමට ල හැකි අවසථාාවධදී ලව ත්
ලසවා සථාා යක් ධබා දීමට යටත් ව බවෙ නිධධාාරියා ෙැුවත් කළ යුතුය.
ලම් සමඟ අමුණා ඇති ආකෘති පත්රේ 01 අුව ඔබ ආයත ල ලසවය කර සියළුම වයඹ පළාත්
සභා රාජ්යල ලසවල සාංේවර්ධා නිධධාාී ් ලේ ලත රතු් සාරාාංේශ ලේයක්ෙ ඔබ විසි්  ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.
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Chief Secretary

}

Tel
Fax
e-mail

: 037-2228019
: 037-2223777
: chiefsecretary@nw.gov.lk

Chief Secretary’s Office

}

Tel
Fax
e-mai

: 037-2231769-72
: 037-2222234
: csnwp@sltnet.lk

}

Deputy Chief Secretary (Administration)

Tel
: 037-2223195
e-mail : depcsnwp@sltnet.lk
dcsadmin@nw.gov.lk
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වයඹ පළාත් සභා රාජ්යල ලසවල සාංේවර්ධා නිධධාාී  ලසවල
වාර්ිකක සථාා මා් - 2017 අයදුම්පත්රේය
01. ලපෞීෙලික ලත රතු්
(1.1) නිධධාාරියාලේ සම්පූර්ණ

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

......................................................................................................................................
(1.2) මුධකු් සමඟ

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

(1.3) ජ්යාතික හැදුුම්පත් අාංේකය :- .................................................................................................
(1.4) උප්  දි ය :- ...................................................................................................................
(1.5) වයස (2016.12.31 දි ට) අවු:- ..................... මාස :- ..................... දි :-..............................
(1.6) සථත්රීි /පු්න භාවය :- ............................................................................................................
(1.7) සථථීර පදිාංේචි ලිපි ය :- .........................................................................................................
(1.8) තාවකාලික ලිපි ය (ඇත් ම්) :- ..........................................................................................
(1.9) විවාහක /අවිවාහක බව :- ....................................................................................................
(1.10) හොරා ඇති උපාිධ පාඨමාධාව :- ............................................................................................
(1.11) ලව ත් සුදුසුකම් ( වෘත්තීය / අධාලාපනික) :- ...........................................................................
(1.12) කධත්රේයාලේ

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

(1.13) කධත්රේයාලේ රැකියාව හා වර්තමා
(1.14) ේව්  ෙණ

ලසවා සථාා ය :- .................................................................

:- ...............................................................................................................

(1.15) ේව් ලේ වයස :- ............................................................................................................
(1.16) ේව්  ඉලෙුම ධබ

පාසේ :- ..........................................................................................

(1.17) සම්බ් ධා කර ෙත හැකි දුරකා

අාංේක

කාර්යාධය :- ............................
ජ්යාංේෙම :- ...................................
නිවස :- ....................................
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02. ලසවා ලත රතු්
(2.1) මුේ පත්වීම් දි ය:-...............................................................................................................
(2.2) ෙැ ට සිටි

ලරණිය / ප් තිය :- .............................................................................................

(2.3) වර්තමා

ලසවා සථාා ය :- ....................................................................................................

(2.4) වර්තමා

ලසවා සථාා ල ලසවයට වාර්තා කළ දි ය :- ..............................................................

(2.5) ඔබ ලවත පවරා ඇති රාජ්යකාරි ලකටිලය්  සඳහ්  කර්  :- .........................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(2.6) වර්තමා

ලසවා සථාා ල ලසවා කාධය ( 2016.12.31 දි ට) අවු:- .......... මාස :- ........... දි

(2.7) පූර්ව ලසවා සථාා

:-.......

පිළිබඳ ලත රතු්

අමාතලාාංේශ ලේය / ලෙපාර්තලම්් තුව / ආයත ය

ලසවය කළ කාධ සීමාව

03. 2014 අයවැය ලයෝජ්ය ා ක්ර මය යටලත් යතු් පැදි ධබා ෙැීනම සම්බ් ධා ලත රතු්
1. ඔබ යතු් පැදියක් / සථකූටරයක් ධබා ලෙ
2. ධබා ලෙ

තිලේ

තිලේෙ ය් 

ම්, යතු් පැදියක්ෙ / සථකූටරයක්ෙ ය් 

සඳහ්  කර් 
සඳහ්  කර් 

:-........................................
:-.....................................

3. යතු් පැදිය / සථකූටරය ධබා ෙත් දි ය : - ....................................................................................
4. යතු් පැදියක් / සථකූටරයක් ධබා ෙැීනමට මුෙේ ලෙවා තවමත් එය ධැබී ල
(අ වශ ලේල වන ය කපා හරි්  )
04. සථාා

මා් ඉේලුම් කර

ලසවා සථාා ය ( ඔලේ ම ාපය පරිදි අුපිළිවලි්  සථාා

වැෙෙත් :- යතු් පැදියක් ධබා ලෙ
මා්ව් ල්  ම් යතු්පැදිල

ඇති නිධධාාරියකු යතු් පැදි හිිෂ ල

මැත:- ඔ
3ක්
ව

ලවළඳ වටි ාකම රජ්යයට ලෙවිය යුතුයි. (යතු් පැදිල

්පියේ 194,920/=ක් හා සථකූටරල

/ අොධ

ැත

ම් කළ යුතුය)
ලසවා සථාා යකට
ලවළෙ වටි ාකම

ලවළෙ වටි ාකම ්පියේ 183,500/=ක් ල . ලමම මුෙලි්  යතු් පැදිය

ධබා ෙැීනමට මූලිකව ලෙවූ මුෙධ අඩුකර ඉතිරි මුෙධ රජ්යයට ලෙවිය යුතුය) යතු් පැදි අුමත ලසවා සථාා
ඇමුණුම 02හි ෙක්වා ඇත.
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................
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05. සථාා

මා් ඉේලීමට ලහතුව (අොධ ලහතුව ඉදිරිලය්  X ධකුණ ලය ේ  )

1. අවු්දු 5ක ලසවා කාධය ඉක්මවීම
2. අවු්දු 2-5 අතර ලසවා කාධයක් වුවෙ සථව කැමැත්ලත්  සථාා

මා් ඉේලීම

3. ලව ත් විලශ ලේන ලහතු (ලහතුව සඳහ්  කළ යුතුය)...........................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
මා විසි්  ඉහත සඳහ්  කර ඇති සියළු ලත රතු් සතල හා නිවරදි බව සහතික කරිෂ.
දි ය :- ......................

06. ආයත

:-..................................

්රේධාානියාලේ නිර්ලීශ ලේය

ඉහත සථාා
ල

නිධධාාරියාලේ අත්ස

මා් ඉේලීම අු්රේාප්තිතිකලයකු සහිතව / රහිතව / පසුව ධබාදීලම් පෙ ම මත නිර්ලීශ ලේ කරිෂ /

කරිෂ.

................................
දි ය

............................................
අත්ස

සහ නිධ මුද්රාව

07. ලෙපාර්තලම්් තු ්රේධාානියාලේ නිර්ලීශ ලේය
ඉහත සථාා
ල

මා් ඉේලීම අු්රේාප්තිතිකලයකු සහිතව / රහිතව / පසුව ධබාදීලම් පෙ ම මත නිර්ලීශ ලේ කරිෂ /

කරිෂ.

................................
දි ය

.........................................
අත්ස

සහ නිධ මුද්රාව

08. අමාතලාාංේශ ලේ ලේකම්ලේ නිර්ලීශ ලේය
ඉහත සථාා
ල

මා් ඉේලීම අු්රේාප්තිතිකලයකු සහිතව / රහිතව / පසුව ධබාදීලම් පෙ ම මත නිර්ලීශ ලේ කරිෂ /

කරිෂ.

................................
දි ය
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.................................
අත්ස

සහ නිධ මුද්රාව

ඇමුණුම / ආකෘතිපත්රේ 01
අමාතලාාංේශ ලේය/ ලෙපාර්තලම්් තුව/ ආයත ය

:-……………………………………………………………………………………..

අුමත සාංේවර්ධා

:-……………………………………………………………………………………..

ෙැ ට සිටි

නිධධාාී ්  සාංේඛ්යලාව

සාංේවර්ධා

අු
අාංේකය
01

02
03

04
05

06
07

08
09

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
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නිධධාාී ්  සාංේඛ්යලාව
සාංේවර්ධා

:-……………………………………………………………………………………..

නිධධාාරියාලේ

ම

නිධධාාරියා ඔබ ආයත ල
ලසවයට වාර්තා කළ දි ය

ඇමුණුම 02
යතු්පැදි අුමත සාංේවර්ධා
අු
අාංේකය

නිධධාාී ් ලේ ලසවා සථාා
යතු් පැදි හිිෂ සාංේවර්ධා

අමාතලාාංේශ ලේය / ආයත ය

01

්රේධාා

ලේකම් කාර්යාධය

02

වයඹ ්රේධාා

අමාතලාාංේශ ලේය

03
වයඹ පළාත් ලසෞඛ්යල,
ලීය ය වවෙල, සමාජ්ය
සුභසාධා , පරිවාස හා
ළමාරක්නක ලසවා, කා් තා
කටයුතු, සහ සභා කටයුතු
අමාතලාාංේශ ලේය
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පිළිබඳ ලත රතු්
නිධධාාී ් 

1. මූධල කළම ාකරණ අාංේශ ලේය යටලත් ්රේාලීය ය ලේකම්
කාර්යාධවධට අුයුක්ත කර ඇති සාංේවර්ධා නිධධාාී ් 
2. සැධසුම් අාංේශ ලේය යටලත් ්රේාලීය ය ලේකම් කාර්යාධවධට
අුයුක්ත කර ඇති සාංේවර්ධා නිධධාාී ් 
3. සාංේඛ්යලාලේඛ්ය අාංේශ ලේල සාංේවර්ධා නිධධාාී ් 
4. මත්දුවල නිවාරණ කකකල සාංේවර්ධා නිධධාාී ් 
විමර්ශ ලේ කටයුතු කර සාංේවර්ධා නිධධාාී ් 
සැධසුම් අාංේශ ලේල සාංේවර්ධා නිධධාාී ් 
ජ්යධ හා සීනපාරක්නක කකකල සාංේවර්ධා නිධධාාී ් 
පළාත් පාධ ලෙපාර්තලම්් තුව යටත් ලසවය කර
සාංේවර්ධා නිධධාාී ්  (්රේජ්යා මණ්ඩධ, ජ්යධ හා සීනපාරක්නක
පරිසර ්රේවර්ධා , ආොයම් ්රේවර්ධා , විමර්න , යා් ත්රි…ක,
පළාත් පාධ )
5. වයඹ සාංේවර්ධා අිධකාරිය යටත් ලසවය කර සාංේවර්ධා
නිධධාාී ් 
6. වයඹ පළාත් පරිසර අිධකාරිය යටත් ක්ලනත්රේ රාජ්යකාරි ඉු
කර සාංේවර්ධා නිධධාාී ් 
7. මා ව සම්පත් සාංේවර්ධා අිධකාරිය යටත් ක්ලනත්රේ රාජ්යකාරි
ඉු කර සාංේවර්ධා නිධධාාී ් 
1.
2.
3.
4.

1. විමර්ශ ලේ කකකයට අුයුක්ත සාංේවර්ධා නිධධාාී ් 
2. සැධසුම් අාංේශ ලේයට අුයුක්ත සාංේවර්ධා නිධධාාී ් 
3. පළාත් ලසෞඛ්යල ලසවා ලෙපාර්තලම්් තුල ලසවය කර
සාංේවර්ධා නිධධාාී ්  (යා් ත්රි…ක)
4. වනිතා අාංේශ ලේයට අුයුක්ත සාංේවර්ධා නිධධාාී ් 
5. ්රිාම සාංේවර්ධා නිධධාාී ් ලේ රාජ්යකාරි ඉුකර සාංේවර්ධා
නිධධාාී ් 
6. සමාජ්ය ලසවා ලෙපාර්තලම්් තුල සාංේවර්ධා නිධධාාී ් 
7. පරිවාස නිධධාාී ් ලේ රාජ්යකාරි ඉුකර සාංේවර්ධා
නිධධාාී ් 

අු
අමාතලාාංේශ ලේය / ආයත ය
අාංේකය
04
වයඹ පළාත් කෘිකකර්ම,

ඉඩම්, වාරිමාර්ෙ, ධීවර,
සත්ත්ව නිනථපාෙ

හා

ලසෞඛ්යල සහ ලෙ විජ්ය
සාංේවර්ධා

අමාතලාාංේශ ලේය

යතු් පැදි හිිෂ සාංේවර්ධා
1. සාංේවර්ධා

නිධධාාී ් 

නිධධාාී ්  ( කෘික ්රේවර්ධා

අාංේශ ලේය, සුළු

වාරිමාර්ෙ
අාංේශ ලේය, ධීවර අාංේශ ලේය ලවත අුයුක්ත)
2. සාංේවර්ධා

නිධධාාී ්  ( පශු වවෙල කාර්යාධ ලවත

අුයුක්ත)
3. ඉඩම් ලෙපාර්තලම්් තුල ජ්ය පෙ නිධධාාී ් ලේ රාජ්යකාරි
ඉුකර සාංේවර්ධා නිධධාාී ් 

05

වයඹ පළාත් මාර්ෙ,
්රේවාහ , සමුපකාර
සාංේවර්ධා

හා ලවළෙ,

නිවාස හා ඉදිකිී ම්,
කර්මා් ත හා ්රිාම
සාංේවර්ධා

1. සාංේවර්ධා
්රේවාහ
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