
මගේ අංකය:- 

වයඹ පළාත් ග ෞඛ්ය,  ගශීයය ෛව්ය,  

 මාජ සුභ ාධන,  පරිවා  හා ළමාරක්ෂක 

ග ේවා,  කාන්තා කටයුතු  හ  භා කටයුතු 

අමාතයාංශය 

2021. 

ප්රධාන ගකක්,  

වයඹ. 

 වයඹ පළාත් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති සංග්රහයේ  VIII වැනි පරිච්ේේදේ  

විධි විධාන යටේත් ේසේවය සේිර කිරිම 

 

1. නිලධාරියාගේ නම :-.......................................................................................................... 

 

2. තනතුර   :-.......................................................................................................... 

 

3. පත්ී් දිනය  :-.......................................................................................................... 

(නිලධාරියා තනතුගේ වැඩ භාරගත් දිනය පත්ී් දිනය වශගයන්  ලකනු ලැගේ.) 

 

4. මුක පරිවා  කාලය අව න් වන/ අව න් වූ දිනය :-  ................................................................. 

 

5. පරිවා  කාලය දීේඝ කර තිගේ න් ඒ ගැන වි ේතර :-................................................................ 

 

6. ෛව්ය වාේතාව 

 

(අ)  දිවයිගන් ඕනෑම පළාතක ග ේවය කිරීම  ්හා ගයෝගය බව  හතික කර තිගේ්? .................. 

 

(ආ) වාේතාව යැවූ දිනය :-..................................................... 

 

7. රාජය භාෂා ිළිබ් ප්රීතතාවය  :- 
 

(අ)  නිලධාරියා සංහල මාධයගයන් බ්වා ගගන තිගේ් ? .......................................................... 

 

(ආ) ගනාඑග ේ න්    :-  
 

1.   ේිර කරනු ලැබීම  ්හා ඔහු විසන්  මත් විය යුතුව ඇති ප්රීතතා විභාගය :- ........... 

     

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

 11. මත්ව ඇති ඉහළම ප්රීතතා විභාගය  හ  මත් වූ දිනය :- ...................................... 
 

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

(ඇ)  ේිර කිරීම  ්හා  මත් විය යුත් ගවනත් පරීක්ෂත ඇත්න් ඒවා හා පැවැත්වූ දිනය :-                   

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

 

8. නිලධාරියා  ්බන්ධගයන් පහත ්ැක්ගවන් කරුණු ගැන නිරීක්ෂතය 

 

වැඩ  :- ඉතා ගහා්යි / ගහාඳයි /  තුටු්ායකයි / අ තුටු්ායකයි. 
 

හැසරීම :- ඉතා ගහා්යි / ගහාඳයි /  තුටු්ායකයි / අ තුටු්ායකයි. 
 

පැමිණීම :- ඉතා ගහා්යි / ගහාඳයි /  තුටු්ායකයි / අ තුටු්ායකයි. 

 



9. උප්පැන්න  හතිකය හා අනුමත පත්ී් ලිිළය අනුව නිලධාරීයාගේ / නිලධාරිණියගේ නග් 

ගවන ක් නැත / ඇත. නග් ගවන  ිළිබව දිවුරු් ගපත් මක් අමුතා ඇත. 

 

10. නිලධාරියා / නිලධාරිණියගේ විභාග ප්රතිඵල  නාථ ගකාට විභාග ගකාම ාරි ේ විසන් ඔහුගේ අංක  

................................................ හා .............................. දින ්රත ලිිළගයන් මා ගවත ්න්වා 

ඇත. 
 

11. නිලධාරියා / නිලධාරිණිය පරිවා  කාලය හා ඉන් පසුවත් ලබා ගත් නිවාඩු ිළිබ් වි ේතර :- 
 

අනිය් නිවාඩු  විගේක නිවාඩු  වැටුප් රහිත  අඩ වැටුප්  

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

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

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

12. බ්වා ගැනීග් පරිපාටිය අනුව නිලධාරියා/ නිලධාරිණිය පරිවා  කාලය / ආධුනික කාලය අව න් 

ගකාට  ේවකීය තනතුරහි  ේිර කිරීම  ්හා අවශය සයුමම සුුසසුක්  ුරරා ඇශ් ? යන වග   

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

(අ) ගනාමැති න් කුමන කරුණු් ? යන වග හා ඊට ගහේතුව   :- 
 

13. ගවනත් කරුණු :-   (  ්ඩුව් කිසවක් කර තිගේ න් ඒවා ගමහි  ්හන් කල යුතුය) 

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

14.      *   ේිර කිරීම නිේගශශ කරමි. 

* ආයතන  ංග්රහග  II වන පරිච්ගේ්ග  11:10 උප වගන්තිග  විධි විධාන වලට යටත්ව               
 ේිර කිරීම නිේගශශ කරමි. 

* පරිවා  කාල සීමාව ...............................................................දීේඝ කිරීම ගයෝජනා කරමි.        

15.  ඉහත  ්හන් ගතාරතුරු නිලධාරියාගේ / නිලධාරිණියගේ ුරශගලික ලිිළගගානුව  මග   ්ා බැලූ 

බවත්,  ඒ අනුව නිවැරදි බවත්  හතික කරමි. 
 

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

ග්පාේතග්න්තු ප්රධානියා / ආයතන 

ප්රධානියා 

ප්රධාන ගකක්,  

වයඹ .  
 

ඉහත  ්හන් නිලධාරියා / නිලධාරිණිය තනතුගේ  ේිර කිරීම / ආයතන  ංග්රහග  11 වන 

පරිච්ගේ්ග  11:10 උප වගන්තිග  විධි විධාන වලට යටත්ව  ේිර කිරීම නිේගශශ කරමි. 
  

පරිවා  කාල සීමාව ....................................................................... දීේඝ කිරීම නිේගශශ කරමි. 

         

             

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

        ගකක්,  
වයඹ පළාත් ග ෞඛ්ය,  ගශීයය ෛව්ය,  
 මාජ සුභ ාධන,  පරිවා  හා ළමාරක්ෂක 
ග ේවා,  කාන්තා කටයුතු  හ  භා කටයුතු 
අමාතයාංශය (වයඹ) 

දිනය:- 

ගකක්,  

වයඹ පළාත්  භා රාජය ග ේවා ගකාමිෂන්  භාව. 

 

නිේගශශ කර ඉදිරිපත් කරමි. 

 



දිනය:-           ප්රධාන ගකක් 

වයඹ 


