ඌව පළාත් ප්රධාා
ඌව පළාත් සභාේේ පුරප්පාඩුව පවති

ේකම්  මා්යාායා
ශ්රී යාමා පපාපාය

ේසයවේ lll ේරයණියේේ

ත තුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අාදු් පත් මැඳවීම
ඌව ඳළාත් රාජ්ය ේසවේ ුරර්පඳාුවව ඳවිනන ්රී කා ා ඳපාඳාකන ේසවේ lll ේරණියට අ ත ත් ුරර්පඳාුව
තනතුරු 18 ක් සහා මධයම රාජ්ය ේසවේ
හා විරාමික 

ඳළාත් රාජ්ය ේසවේ

දනනඅ ේසවේ

්රී කා ා ඳපාඳාකන ේසවේ ියකධාීන්ගේන්ග ත දුම්ඳත්

නවනු කනේේ.

පුරප්පාඩුව පවති

ියුතතු ියකධාීන්ගේන්ග

ත තුරු

තනු

ේසවා ස්ථාන

තනතුර

ුරර්පඳාුව

තා

නණන

01

ඌව ඳළාත් ආණ්ුව ාරවර

ාර් ාක

සහ ාර ේේ ම

01

02

ඌව ඳළාත් ප්රධාන ේේ ම්

ාර් ාක

සහ ාර ේේ ම්

01

03

ඌව ඳළාත් තධයාඳන තමාතයාාශ

සහ ාර ේේ ම්

02

04

ඌව ඳළාත් ඉඩම් ේ ොමසාපාස්

සහ ාර ඉඩම් ේ ොමසාපාස්

01

05

ඳළාත් ඳාකන ේදඳාර්තේම්්ගතුව

ාර් ාක

සහ ාර ියේ ෝජ්ය

ඳළාත් 01

ඳාකන ේ ොමසාපාස්
06

බණ්ඩාරේවක මහ නනර සභාව

නානපා

07

හුරතේේ නනර සභාව

ේේ ම්

01

08

ඌව ඳළාත් ක්රීඩා තමාතයාාශ

සහ ාර ේේ ම්

01

09

ඌව

ඳළාත්

ර්මා්ගත

ේේ ම්

සාවර්ධන සහ ාර තධයක්ෂ

01

02

ේදඳාර්තේම්්ගතුව
10

ඌව ඳළාත් ක්රීඩා ේදඳාර්තේම්්ගතුව

ඌව ඳළාත් ක්රීඩා තධයක්ෂ

01

11

ඌව ඳළාත් ේසෞඛ්ය තමාතයාාශ

සහ ාර ේේ ම්

01

12

ඌව ඳළාත් මාර්න තමාතයාාශ

සහ ාර ේේ ම්

01

13

ඌව

ඳළාත්

සමූඳ ාර

සාවර්ධන සහ ාර ියේ ෝජ්ය

01

ේදඳාර්තේම්්ගතුව

ේ ොමසාපාස්

14

ඌව ඳළාත්

සහ ාර ේේ ම්

01

15

ඌව ඳළාත් සභා ේේ ම්

සහ ාර ේේ ම්

01

16

ියේ ෝජ්ය ප්රධාන ේේ ම්පිරපාස් හා ුරුණු 

සහ ාර ේේ ම්

01

ාර් ාක

ෘෂි ර්ම තමාතයාාශ
ාර් ාක

බඳවා ගැනීේ්  ක්රමා
01.

දනනඅ ේසවේ

ියුතතු ත දුම් රුව්ග විසි්ග ේම් සමඟ ඇින ආදර්ශ ත දුම්ඳත්ර

නත් ජීව දත්ත ේතොරතුරු ඇතුකත් ියවනරදිව සම්පූර්ණ

ළ හනබව බවඅ ියර්ේ ශ ද සමඟ 2019.12.15

වන දින ේහෝ එදිනඅ ේඳරැ “ඌව ඳළාත් ප්රධාන ේේ ම්ැ ප්රධාන ේේ ම්

02.

ාර් ාක ැ ඌව ඳළාත් සභාවැ

ළ ුතතු

දනනඅ ේසවේ ්ග විරාම කබා ඇින ියකධාීන්ග රාජ්ය ේසවා ේ ොමික ෂ්ග සභා ක්රේේඛ් තා

තනුව ේඳෞ නලි වම ත දුම්ඳත්ර ේ ොමු
ත දුම්ඳත් ඉදිපාඳත්

ර

රන කද ත දුම්ඳත් ේදඳාර්තේම්්ගතු ප්රධාී  හා

තමාතයාාශ ේේ ම් ම්,්ගැ දනනඅ දරණ තනතුේර්ග ියදහස්
බදුේක” න ලිිරන ේවත ේ ොමු

තනුව ිරළිේ ක

03 2019

ක ුතතු . එේම්ගම ුදදුුද ම් සිතතැ දනනඅ ේසවේ ියුතතු ියකධාීන්ග

ර ේනොමනින නම් ඳමණක්ැ ත දුම්ඳත් ඉදිපාඳත්

ර ඇින විරාමික 

ියකධාපා්ග රාජ්ය ේසවා

ේ ොමික ෂ්ග සභා ක්රේේඛ් 03 2019 ිත ේ ෝගේ සි තනුව එම ුරර්පඳාුව සහා බවා නනී මඅ

අුතතු

රනු

කනේේ. පත දුම්ඳත සමඟ විරාම නන්ගමේේම් ලිිරේ ිරඅඳතක් තමුණා එවි ුතතු ේ
03.

ිය මික ත දිනඅ ඳුදව කනේබන ත දුම්ඳත් හා තසම්පූර්ණ ත දුම්ඳත් බවසිදු දනනුම් දීමබව්ග ේතොරව

ප්රිනක්ේෂඳ

රනු කනේේ. ත දුම්ඳත් ප්රමාද මේම ේහෝ නනිනමේම සම්බ්ගධේ ්ග බවසිදු ඳනමික ණියටේකක් සක ා බකනු

ේනොකනේේ. එේසම ේමම බවා නනී ම සම්බ්ගධේ ්ග ේමිත විධිවිධාන සකසා ේනොමනින
තීරණ නනී ේම් තයිින ඌව ඳළාත් නරු ආණ්ුව ාරතුමා සතු ේ . ේම් ිරළිබව විස්තර
දුර ථන තා

055-2229426 ඇමතීේම්ග කබා නත හනබව ේ .

පී.බී.විජ් රත්න
ඌව ඳළාත් ප්රධාන ේේ ම්
ඌව ඳළාත් ප්රධාන ේේ ම්
ඌව ඳළාත් සභාවැ බදුේක.
2019.11. 22 දින

ාර් ාක ැ

රුු  ිරළිබව

ාර් ාක ේ කාව තුළ

ඌව පළාත් සභාේේ පුරප්පාඩුව පවති

ශ්රී යාමා පපාපාය

ේසයවේ lll ේරයණියේේ

ත තුරු පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා අාදු් පත් මැඳවීම
(දැ ට ේසයවේ නියුතු නියධාාරීන්)
ත දුම්

රන තනතුර: -.............................................................................

01. සම්පූර්ණ නම

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

02. මුකකුරු සමන නම

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

03. රාජ් ාපා ලිිරන

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

04. ේඳෞ නලි

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

ලිිරන

05. උඳ්ග දින

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

06. ස්ත්රී ුරරුෂ භාව

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

07. ජ්ාින

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

හනඳුනුම්ඳත් තා

08. දුර ථන තා

රාජ් ාපා:- .....................................

ේඳෞ නලි :- .....................................

09. මුේ ඳත්මේම් දින :- .................................................
10. දනනඅ දරණ තනතුර ඊඅ ඳත්වූ දින
11. දනනඅ දරණ ේරණියට
12. විේශෂ ුදදුුද ම්

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

:-

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
13. ේවනත් ේතොරතුරු

:-

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ේමම ත දුම්ඳේත් මා විසි්ග සඳ ා ඇින සි ළු ේතොරතුරු සතය හා ියවනරදි බව ප්ර ාශ

දින :-

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

රමික .

.............................................
ත දුම් රුේේ තත්සන

ආාත

ප්රධාානිාාේ නි්යේශයා

.......................................... ේකස ේසව
ේරණියටේ

රන ..................................................... පේසව
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