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Chief Secretary’s Office – North Western Province
ආයත

හා පරිපාධ

අවශය

jhgdKk; epWthf gpupT
Establishment and Administration Division
My No

NWP/CS/AD/8/7/8

Your No

2018.05.09

Date

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවර මේකේ,
වයඹ පළාත් සභා රාජ්යල මසවා මක ිෂන්  සභාම මේකේ,
වයඹ පළාත් සභාම සභා මේකේ,
සියළුම පළාත් අමාතලාංශ ලේ මේකේවරු් ,
සියළුම නිමයෝජ්යල ්රේධාන මේකේවරු් ,
සියළුම මෙපාර්තමේ් තු ්රේධාීන් ,
සියළුම ්රේාමීය ය මේකේවරු්  සහ
සියළුම ආයතන ්රේධාීන්  මවත.
වයඹ පළාත් සභා රාජ්යේ ේසවේ සවව්ධන

ිලධනාී  ේසවේ වා්ධික

සථාා

ාාු - 201

2018 වර්නය සඳහා වයඹ පළාත් සභා සංවර්ධන නිලධාරී මසවමේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීේ ක්රි යාත්මක
කිරීමට මා විසි්  තීරණය කර ඇත. එබැවි්  ස්ථාන මාරු සඳහා සුදුසුකේ ලබන නිලධාරී් 
සේබ් ධමය්  පහත සඳහ්  උපමෙස් පරිදි කටයුතු කරන මලස කාරුණිකව ේ විෂ.
ඔබ ආයතනමේ 2017.12.31 දිනට වසර 05ක මසවා කාලයක් සේපූර්ණ කරන ලෙ සංවර්ධන
නිලධාරී් මේ  (සංවර්ධන නිලධාරී මසවා වලවස්ථාවට අ් තර්්රලහණය වී මන මැි  උපාිධධාරී
රැකියා මයෝජ්යනා ක්ර ම මින්  රාජ්යල මසවයට බඳවා ෙු ලැබ ඇි  සියළු නිලධාරී්  ඇතුලුව)
මමයට අමුණා ඇි  ස්ථාන මාරු අයදුේපත්රේය සේපූර්ණ කරවාමෙන 2018.05.31 දිනට මපර
ඔබමේ නිර්මීශ ලේය සමඟ අොල කඩඉේ මින්  මා මවත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. වයඹ පළාත් සභා
රාජ්යල මසවා මක ිෂන්  සභාම විභාෙ අංශ ලේමේ සහ පළාත් ආොයේ මෙපාර්තමේ් තුම මසවය
කරන 2017.12.31 දිනට වසර 03 ක මසවා කාලයක් සේපූර්ණ කරන ලෙ නිලධාරී්  ෙ ස්ථාන
මාරුවීේවලට යටත්ම .
ස්ථාන මාරු අයදුේ කිරීමේදී නැවත නැවත සංමශ ලේෝධන ඉේලීේ ඉදිරිපත් මන වන පරිදි ස්ථාන
මාරුවීමට කැමි  ස්ථාන 3ක් නිශ ලේ්චිතව නේ කිරීමට නිලධාරී් ට උපමෙස් මෙන මලස ේ වා
සිටින අතර, එම ස්ථාන තුමන්  එකකට ස්ථාන මාරු ලබා දීමට මන හැකි අවස්ථාවලදී මවනත්
මසවා ස්ථානයක් ලබා දීමට යටත් වන බවෙ නිලධාරියා ෙැුවත් කළ යුතුය.
මේ සමඟ අමුණා ඇි  ආකෘි  පත්රේ 01 අුව ඔබ ආයතනමේ මසවය කරන සියළුම වයඹ පළාත්
සභා රාජ්යල මසවමේ සංවර්ධන නිලධාරී් මේ මත රතුරු සාරාංශ ලේයක්ෙ ඔබ විසි්  ඉදිරිපත් කළ
යුතු අතර ආයතන ්රේධානියා විසි්  මමම ආකෘි  පත්රේය මප ීෙලිකව පරීක්නා කර බලා අත්ස් 
කළ යුතුය.
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුේපත්රේය හා ස්ථාන මාරු සේබ් ධ අමනුතත් සියළු උපමෙස් වයඹ
්රේධාන මේකේ කාර්යාලමේ නිල මව්  අඩවිමය්  (
. . .
බාෙත කර ෙත හැක.
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02. එමම් ම පහත සඳහ්  කරුණු මකමරහි ඔම්  විමශ ලේන අවධානය මය මු කරවිෂ.
 වසර 05කට වැඩි මසවා කාලයක් එකම මසවා ස්ථානමේ මසවය කළෙ ස්ථාන මාරු සඳහා
ඉේලුේ මන කළ නිලධාරී්  හා ස්ථාන මාරුවීමට කැමි  ආයතන නේ මන කළ නිලධාරී්  හට
මසවා අවශ ලේලතාවය්  අුව ලබා මෙන ස්ථාන මාරු සේබ් ධව ඉදිරිපත් කරන අභියාචනා
සලකා බලු මන ලැම් .
 බඳවා ෙැීනමේ මක ් මීසියක් මලස නිශ ලේ්චිත මසවා කාලයක් යේකිසි ආයතනයක මසවය
කිරීමට නියම කර ඇි  නිලධාරී් ට එම කාලය අවස්  කිරීමම්  පසුව පාණක් වාර්ෂික ස්ථාන
මාරු සඳහා අයදුේ කළ හැකිය.
 ස්ථාන මාරුවීේ ලබාදු්  පසුව විවිධ මහතු ඉදිරිපත් කරිෂ්  ස්ථාන මාරුවීේ අවලංගු කරන මලස
ලැමබන ඉේලීේ නිර්මීශ ලේ මන කරන මලසත් ස්ථාන මාරු සුදුසුකේ ලැබූ නිලධාරී්  නිෙහස්
කිරීමට හැකිවන පරිදි සුදුසු නිලධාරී්  හට අොල විනයය්  පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබා දී මහෝ
මවනත් සුදුසු විකේපයක් කේම ලා ඇි ව මය ො ෙැීනම ඔබමේ වෙකීම වන බවත් මප් වා
මෙිෂ.
 නිලධාරී් මේ ස්ථාන මාරු අයදුේපත් නිර්මීශ ලේ කිරීමට මපර ස්ථාන මාරු අයදුේපත්රේමේ අංක 03
යටමත් යතුරු පැදි සේබ් ධමය්  විමසා ඇි  මත රතුරු සඳහා ලබා දී ඇි  පිළිතුරු මකමරහි
ඔබමේ පුීෙලික අවධානය මය මු කළ යුතුය.
 වසර 05 ක මසවා කාලය සේපූර්ණ වුව ෙ යේ නිලධාරියුතමේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුව කිසියේ
සුවිමශ ලේෂී මහතුවක් නිසා නිර්මීශ ලේ මන කර් ම්  නේ එම මහතුව පැහැදිළිව අයදුේ පත්රේමේ
නිර්මීශ ලේ ලබා මෙන ස්ථානමේ සඳහ්  කර එවිය යුතු අතර, ස්ථාන මාරු නිමයෝෙ ලබාදීමම් 
පසු නිලධාරී්  රඳවා ෙැීනමට කරු ලබන නිර්මීශ ලේ සළකා මන බලන බව වැඩිදුරටත් ේ විෂ.
 වහාම ක්රි යාත්මක වන පරිදි පළාත් සභාව තුළ සිදුකරන සුහෙ ස්ථාන මාරුවීේ හා අමනුතත්
ස්ථාන මාරු සියේල නැවත ෙැුේ මෙන මතක් මමයි්  අත්හිටුවු ලැම් .
 අ් තර් පළාත් ස්ථාන මාරු මමමතක් සිදුකළ පරිදි සාමානල ක්ර මයට සිදු කළ හැකිය.
03. එමසම මසවා කාලය වසර 05 කට අඩුවුවෙ ස්ථාන මාරු සඳහා අයදුේ කරන නිලධාරී්  ම නේ
ඔවුනටෙ ස්ථාන මාරු සඳහා අයදුේ කිරීමට අවස්ථාව ලබා මෙන අතර අු්රේාප්තිි ක නිලධාරියුත ලබා දිය
හැකි අවස්ථාවකදී පමණක් මමම නිලධාරී් මේ ඉේලීේ සලකා බලු ලැම් .
04. වයඹ පළාත් සභා කාර්ය පරිපාටික රීි  සං්රලහමේ 213, 214, 215 අුව කටයුතු කළ යුතු බව
අවධාරණය කරන අතර ඉහත උපමෙස් අුෙමනය කර මමම වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීේ බාධාවකි් 
මත රව ක්රි යාත්මක කිරීමට ඔබමේ  ලැමබන සහමයෝෙය ඉතා අෙය මක ට සලකිෂ.

පී.බී.එේ.සිරිමසන,
්රේධාන මේකේ,
වයඹ පළාත.
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වයඹ පළාත් සභා රාජ්යී ේසවේ සවව්ධන

ිලධනාී  ේසවේ වා්ධික

සථාා

ාාු - 2018 අයදුම්පත්රේය

01. ප ෞද්ගලික ප ොරතුරු
(1.1)

නිලධාරියාපේසම්පූර්ණ නම : -......................................................................................................
......................................................................................................................................................

(1.2)

මුලකුරු සමඟ නම : - ....................................................................................................................

(1.3)

ජාතික හැදුනුම් ත් අංකය :- ...........................................................................................................

(1.4)

උ න් දිනය :- ................................................................................................................................

(1.5)

වයස (2017.12.31 දිනට) අවු:- ..................... මාස :- ..................... දින :- ....................................

(1.6)

ස්ත්රීි /පුරුෂ භාවය :- .......................................................................................................................

(1.7)

ස්ථීර දිංචි ලිපිනය :.....................................................................................................................

(1.8)

ාවකාලික ලිපිනය (ඇත්නම්) :- ....................................................................................................

(1.9)

විවාහක /අවිවාහක බව :- ...............................................................................................................

(1.10) හදාරා ඇති උ ාධි ාඨමාලාව :- .....................................................................................................
(1.11) පවනත් සුදුසුකම් (වෘත්තීය / අධාා නික) :- ...................................................................................
(1.12) කලත්ර යාපේ නම :- ........................................................................................................................
(1.13) කලත්ර යාපේ ැකියයාව හා වර් මාන පසවා ස්ාානය :- ......................................................................
(1.14) දරුවන් ගණන :- ...........................................................................................................................
(1.15) දරුවන්පේ වයස :- ........................................................................................................................
(1.16) දරුවන් ඉපගනුම ලබන ාසල් :- ....................................................................................................
(1.17) සම්බන්ධ කර ග හැිය දුරකාන අංක
කාර්යාලය :- ............................
ජංගම :- ...................................
නිවස :- ....................................

02. පසවා ප ොරතුරු
(2.1) මුල් ත්වීම් දිනය:- ...........................................................................................................................
(2.2) දැනට සිටින පරණිය / න්තිය :- .......................................................................................................
(2.3) වර් මාන පසවා ස්ාානය :- ...............................................................................................................
(2.4) වර් මාන පසවා ස්ාානපේ පසවයට වාර් ා කළ දිනය :- ....................................................................
(2.5) ඔබ පව

වරා ඇති රාජකාරි පකටිපයන් සඳහන් කරන්න:- ...............................................................

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(2.6) වර් මාන පසවා ස්ාානපේ පසවා කාලය ( 2017.12.31 දිනට) අවු:- .......... මාස :- ........... දින :- ........
(2.7) පූර්ව පසවා ස්ාාන පිළිබඳ ප ොරතුරු
අමා ාාංශය / පද ාර් පම්න්තුව / ආය නය

පසවය කළ කාල සීමාව

(ඉඩ ප්රලමාණවත් පනොවන්පන් නම් ඇමුුමමියන් ඉදිරි ත් කරන්න)
03. 2014 අයවැය පයෝජනා ක්රණමය යටපත් යතුරු ැදි ලබා ගැීමම සම්බන්ධ ප ොරතුරු
1. ඔබ යතුරු ැදියක් / ස්කූටරයක් ලබා පගන තිපේද යන්න සඳහන් කරන්න :- .........................................
2. ලබා පගන තිපේ නම්, යතුරු ැදියක්ද / ස්කූටරයක්ද යන්න සඳහන් කරන්න :- ......................................
3. යතුරු ැදිය / ස්කූටරය ලබා ගත් දිනය : - .............................................................................................
4. යතුරු ැදියක් / ස්කූටරයක් ලබා ගැීමමට මුදල් පගවා වමත් එය ලැබී පනොමැ :- ඔව් / අදාල නැ
(අනවශා වනනය ක ා හරින්න)
04. ස්ාාන මාරු ඉල්ලුම් කරන පසවා ස්ාානය ( ඔපේ මනා ය රිදි අනුපිළිවලින් ස්ාාන 3ක් නම් කළ යුතුය)
වැදගත් :- යතුරු

ැදියක් ලබා පගන ඇති නිලධාරියකු යතුරු

ැදි හිමි පනොවන පසවා ස්ාානයකට

මාරුවන්පන්නම් යතුරු ැදිපේ පවළඳ වටිනාකම රජයට පගවිය යුතුයි. (යතුරු

ැදිපේ පවළද වටිනාකම

රුපියල් 194,920/=ක් හා ස්කූටරපේ පවළද වටිනාකම රුපියල් 183,500/=ක්පව්. පමම මුදලින් යතුරු ැදිය
ලබා ගැීමමට මූලිකව පගවූ මුදල අඩුකර ඉතිරි මුදල රජයට පගවිය යුතුය) යතුු පැදි අනුාත ේසවා සථාා
ඇමුණුා 02හි දක්වා ඇත.
1. ............................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................

05. ස්ාාන මාරු ඉල්ලීමට පහතුව (අදාල පහතුව ඉදිරිපයන් X ලකුණ පයොදන්න)
1. අවුරුදු 5ක පසවා කාලය ඉක්මවීම
2. අවුරුදු 2-5 අ ර පසවා කාලයක් වුවද ස්ව කැමැත්ප න් ස්ාාන මාරු ඉල්ලීම
3. පවනත් විපශෂ පහතු (පහතුව සඳහන් කළ යුතුය) ..................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
මා විසින් ඉහ සඳහන් කර ඇති සියළු ප ොරතුරු ස ා හා නිවරදි බව සහතික කරමි.
දිනය :- ......................
06. ආයත

නිලධාරියාපේ අත්සන :- ..............................................

ප්ර.නාිලයාේ ිල්ධේශයය

ඉහ ස්ාාන මාරු ඉල්ලීම අනුප්රලාප්තිතිකපයකු සහි ව / රහි ව / සුව ලබාදීපම් දනම ම නිර්පද්ශ කරමි /
පනොකරමි. වාර්ෂික ස්ාාන මාරු ක්රියයාත්මක වන දින සිට නිලධාරියා / නිලධාරිනිය නිදහස් ියරීමට එක පවමි.
................................
දිනය

................................................
අත්සන සහ නිල මුද්රාව

07. ේදපා්ධතේම්න්තු ප්ර.නාිලයාේ ිල්ධේශයය
ඉහ ස්ාාන මාරු ඉල්ලීම අනුප්රලාප්තිතිකපයකු සහි ව / රහි ව / සුව ලබාදීපම් දනම ම නිර්පද්ශ කරමි /
පනොකරමි.
................................
දිනය

................................................
අත්සන සහ නිල මුද්රාව

08. අාාතීාවය ේ් ම්ේ ිල්ධේශයය
ඉහ ස්ාාන මාරු ඉල්ලීම අනුප්රලාප්තිතිකපයකු සහි ව / රහි ව / සුව ලබාදීපම් දනම ම නිර්පද්ශ කරමි /
පනොකරමි.
................................
දිනය

................................................
අත්සන සහ නිල මුද්රාව

ඇමුණුම / ආකෘතිපත්රස 01
අමාත්ාාංශය / දෙපාර්තදේන්තුව / ආයතනය :- ....................................................................................
අනුමත සාංවර්ධන නිලධාරීන් සාංඛ්ය්ාව :- ..............................................................................................
ෙැනට සිටින සාංවර්ධන නිලධාරීන් සාංඛ්ය්ාව :- .......................................................................................
අනු
අාංකය
01

සාංවර්ධන නිලධාරියාදේ නම

නිලධාරියා ඹබ ආයතනදේ
දසේවයට වාර්තා කළ දිනය

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ඉහත සඳහන් දතොරතුරු සත් හා නිවැරදි බවට දප ්ගලිකකවම සහීමමකට ප්ව සහතික කරමි.

................................................................
ආයතන ප්ර.ධානියාදේ අ්සන සහ නිල මු්ාව

ඇමුණුම 02
යතුරුපැදි අනුමත සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ ගසේවා ස්ථාන පිළිබඳ ගතොරතුරු
අනු
අමාත්ාංශය / ආයතනය
අංකය
01
ප්රරධාන ේකම්  මන්යානයා

02

වාඹ ප්රරධාන

03

වාඹ පමන ේසෞඛ්ධ, ේීය ා
වවෙධ, සමනජ සුභසනධා ,
පරිවනස හන මමනණක්ෂම ේසේවන,
මනන්තන මතයුතු සහ සභන මතයුතු
පිළිබඳ ංමනතධශයා

04

වාඹ පමන මෘෂිම්යම,
වනරිමන්යග, ධීවණ, ස ව නිෂ්පනෙ
හන ේසෞඛ්ධ සහ ේග විජ
සශව්යධා මතයුතු පිළිබඳ
ංමනතධනශයා
වාඹ පමන මන්යග, ප්රරවනහ ,
නිවනස හන ඉදිකිරී්  ම්යමනන්ත හන
ග්රානම සශව්යධා මතයුතුපිළිබඳ
ංමනතධශයා

05

06

ංමනතධනශයා

වාඹ පමන සමූපමනණ සශව්යධා
හන ේවමඳ , ඉල් , විදුලිබය හන
බයයක්ති , ක්රීවලන හන ේාෞව
මතයුතු, සශස්මෘතිම හන මයන
මතයුතු සහ ේත ණතුරු
තනක්ෂ ාපිළිබඳ ංමනතධශයා

යතුරුපැදි හිමි සංවර්ධන නිලධාරීන්
1. මූයධ මමම නමණ ංශයා ාතේ ප්රරනේීය ා ේකම් 
මන්යානයවයත ංනුයුක්ත මණ ඇති සශව්යධා නියධානරීන්
2. සැයසු්  ංශයා ාතේ ප්රරනේීය ා ේකම්  මන්යානයවයත
ංනුයුක්ත මණ ඇති සශව්යධා නියධානරීන්
3. සශඛ්ධනේකඛ් ංශයේස සශව්යධා නියධානරීන්
4. ම ද්රිවධ නිවනණ කමමේස සශව්යධා නියධානරීන්
1. විම්යය මතයුතු මණ සශව්යධා නියධානරීන්
2. සැයසු්  ංශයේස සශව්යධා නියධානරීන්
3. ජය හන සනීපනණක්ෂම කමමේස සශව්යධා නියධානරීන්
4. පමන පනය ේෙපන්යතේ් න්තුව ාතේ ේසේවා මණ
සශව්යධා නියධානරීන් ( ප්රරජන ම්ඩලය, ජය හන සනීපනණක්ෂම,
පරිසණ සශව්යධා , ආෙනා්  ප්රරව්යධා , විම්යය , ානන්ත්රි ම,
පමන පනය )
5. වාඹ සශව්යධා ංධිමනරිා ාතේ ේසේවා මණ සශව්යධා
නියධානරීන්
6. මන ව ස් ප සශව්යධා ංධිමනරිා ාතේ ක්ේෂේත්රන ණනජමනරී
ඉටු මණ සශව්යධා නියධානරීන්
7. පූ්යව මමන ංධාධනප සශව්යධා ංධිමනරිා ාතේ ප්රරනේීය ා
සභනවයත ංනුයුක්ත සශව්යධා නියධානරීන්
1. විම්යය කමමාත ංනුයුක්ත සශව්යධා නියධානරීන්
2. සැයසු්  ංශයාත ංනුයුක්ත සශව්යධා නියධානරීන්
3. පමන ේසෞඛ්ධ ේසේවන ේෙපන්යතේ් න්තුේ ේසේවා මණ
සශව්යධා නියධානරීන් (ානන්ත්රි ම)
4. වනිතන ංශයාත ංනුයුක්ත සශව්යධා නියධානරීන්
5. සමනජ ේසේවන ේෙපන්යතේ් න්තුේ සශව්යධා නියධානරීන්
6. පරිවනස නියධානරීන්ේේ ණනජමනරී ඉටු මණ සශව්යධා
නියධානරීන්
1. සශව්යධා නියධානරීන් (මෘෂි ප්රරව්යධා ංශයා , සුළු වනරිමන්යග
ංශයා, ධීවණ ංශයා ේවත ංනුයුක්ත)
2. සශව්යධා නියධානරීන් (පශු වවෙධ මන්යානය ේවත
ංනුයුක්ත)
1. සශව්යධා නියධානරීන් ( විම්යය , නිවනස සශව්යධා , ප්රරවනහ
කමම ේවත ංනුයුක්ත)
2. කුලන ම්යමනන්ත ේෙපන්යතේ් න්තුේ සශව්යධා නියධානරීන්
3. ග්රානම සශව්යධා නියධානරීන්ේේ ණනජමනරී ඉටුමණ සශව්යඛ්
නියධානරීන්
1. සශස්මෘතිම ංශයේස සශව්යධා නියධානරීන්
2. සමූපමනණ සශව්යධා නියධානරීන්ේේ ණනජමනරි ඉටුමණ
සශව්යධා නියධානරීන්
3. ඉල්  ේෙපන්යතේ් න්තුේ ජ පෙ නියධානරීන්ේේ ණනජමනරී
ඉටුමණ සශව්යධා නියධානරීන්

