
උතුරු පළාත්  සභා ප්රධාන ලේකම් කාර්යාලය 

උතුරු පළාත් සභාලේ අමාත්ාාංශ හා ලෙපාර්ත්ලම්න්තතු යටලත් මාණ්ඩලික නිලධාරී 

පුරප්පාඩු සඳහා දීපව්ාප්ත් ලේව්ලේ සිට විශ්රාම ලෙ නිලධාරීන්ත ලකාන්තරාත් පෙනම මත් 

පත් කිරීම. 

දැනට උතුරු පළාත් සභාවේ  අමාත්ාාංශ හා වදපාර්ත්වේන්තතු යටවත් දීපව්ාප්ත් වේව්වේ සඳහා 

ව්න පහත් සඳහන්ත පුරප්පාඩු, අාංක 3/2018 දරන රාජ් පරිපාලන චක්රවේඛවේ සඳහන්ත විධි විධාන 

ව්ලට අනුව් ඒ ඒ  වේව්ාව්න්ත ව්ල වේව්වේ නියුක්ත්ව් විශ්රාම  ලද නිලධාරීන්තවෙන්ත අයඳුේපත් විසින්ත 

කැඳව්ා වකාන්තරාත් පදනම මත් නැව්ත් වේව්යට පත් කිරීම මගින්ත සේූර්ණ කිරීමට උතුරු පළාත් 

ෙරු ආණ්ඩඩුකාරතුමා විසින්ත අනුමත් කර ඇත්.  

ත්නතුර වේණිය 

01. ශ්රී ලාංකා පරිපාලන වේව්ය III, II  ව්න වේණිය 

02. ශ්රී ලාංකා ක්රමසේපාදන වේව්ය III, II  ව්න වේණිය 

03. ශ්රී ලාංකා ඉාංජිවන්තරු වේව්ය III, II  ව්න වේණිය 

04. ශ්රී ලාංකා කෘෂිකර්ම වේව්ය III, II  ව්න වේණිය 

 

වත්ෝරා ෙන්තනා ලද අයඳුේකරුව්න්ත ඉහත් චක්ර වේඛවේ සඳහන්ත විධි විධාන ව්ලට අනුව් එක් 

ව්ර්ෂයකට වහෝ ඔවුන්තවේ ව්යස අවුරුදු 67 සේූර්ණ ව්න දිනට වපර දිනය යන වදවකන්ත මුලින්තම 

පැමිවණන දිනය දක්ව්ා පමණක් වකාන්තරාත් පදනම මත් නැව්ත් වේව්යට පත් කරනු ලැවේ. 

අයඳුේකරුව්න්ත සේමුඛ පරීක්ෂණවේදී ත්මාවේ සුදුසුකේ සනාථ කරන ලිපි වේඛන වමන්තම මනා 

ශාරීර වසෞඛ ත්ත්ත්ව්යක් ඇති බව් සනාථ කිරීමට රජ්වේ වව්ද සහතිකයක් ද ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. 

අයඳුේකිරීමට කැමති සුදුසුකේ  සහිත් විශ්රාමිකයන්ත ත්මන්තවේ ජීව් දත්ත් පත්රිකාව් හා විශ්රාම 

ව්ැටුප් ප්රධාන පරවේ  සහතික කරන ලද ඡායාපිටපත්ක් ද 2018.05.03 දින දහව්ේ 12.00 ට වපර 

සඳහන්ත කරුණු ලබන ලිපිනයට ලැබිය හැකි ව්න පරිදි ලියාපදිාංචි ත්ැපෑවලන්ත එව්න වලස ඉේලා 

සිටිනු ලැවේ. ත්ව්ද කාර්යාලය වව්ත් පැමිණ භාර වදන අයඳුේපත් භාර ෙනු වනාලබන අත්ර 

ත්ැපැේ මගින්ත සිදු ව්න ප්රමාද පිළිබඳව් උතුරු පළාත් ප්රධාන වේකේ කාර්යාලය විසින්ත ව්ෙකීම දරණු 

වනාලැවේ. 

ආදර්ශ අයදුේපත්  www.np.gov.lk යන වව්ේ ලිපිනවයන්ත ලබා ෙත් හැක. 

ප්රධාන වේකේ  

ප්රධාන වේකේ කාර්යාලය 

උතුරු පළාත් සභා සාංකීර්ණය 

නුව්ර පාර 

කයිත්ඩි, යාපනය. 

සටහන- අයඳුේපත් බහා එව්නු ලබන ලියුේ කව්රවයහි ව්ේ පස ඉහළ වකළව්වර් වකාන්තරාත් 

පදනම මත් අයඳුේ කිරීම වලස වනාව්රදව්ාම සඳහන්ත කරන්තන. 

එ.පත්තිනාදන්ත 

ප්රධාන වේකේ 

උතුරු පළාත්. 

2018.04.19 
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