උතුරු පළාත් සභා ප්රධාා
උතුරු පළාත් සභාේේ අධායාප

අමාත්යාාංශ හා

මාණ්ඩලිම නියධාාරී පුරප්පාඩු සඳ

ේකම්  මා්යාායා
ා අධායාප

ේෙපා්යත්ේ් න්තු ාටේත්

ා දීපව්යාප්ත් ේයව්ේස ට ට ශ්ාම යෙ නියධාාරීන්

ේමොන්ත්රාත් පෙ

ම මත් පත් කිරීම.

දැනට උතුරු ඳළාත් සභාවේ අමාත්ාාංශ හා හා වදඳාමේත්වතු තු ේටවත් දීඳව්ාප්ත ත් වයව්වස සහා
ව්න ඳහත් සහු  පුරප්ත ඳාඩු, අාංක 3/2018 දරන රාජ් ඳිපඳානන ක්රවඛයවස සහු  විධි විධාන
ව්නට අනුව් ඒ ඒ වයව්ාව්ු  ව්න වයව්වස නියුක්ත්ව් විශ්රාම නද නිනධාරීු වෙු  අේඳුතඳත් විසිු 
කැව්ා වකොු ත්රාත් ඳදනම මත් නැව්ත් වයව්ේට ඳත් කිරීම මගිු  සතපූමේණ කිරීමට උතුරු ඳළාත්
ෙරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසිු  අනුමත් කර ඇත්.
ත්නතුර
01. ශ්රී නාංකා ඳිපඳානන වයව්ේ

වේණිේ
III, II , I ව්න වේණිේ

වත්ෝරා ෙු නා නද අේඳුතකරුව්ු  ඉහත් ක්ර වඛයවස සහු  විධි විධාන ව්නට අනුව් එක්
ව්මේෂේකට වහෝ ඔවුු වේ ව්ේස අවුරුදු 67 සතපූමේණ ව්න දිනට වඳර දිනේ ේන වදවකු  මුලිු ම
ඳැමිවණන දිනේ දක්ව්ා ඳමණක් වකොු ත්රාත් ඳදනම මත් නැව්ත් වයව්ේට ඳත් කරනු නැව .
අේඳුතකරුව්ු  සතමුය ඳරීක්ෂණවසදී ත්මාවේ සුදුසුකත සනාථ කරන ලිපි වඛයන වමු ම මනා
ශ හාාරීර වසෞය ත්ත්ත්ව්ේක් ඇි  වව් සනාථ කිරීමට රජ්වස වව්ද සහි කේක් ද ඉදිිපඳත් කළ
යුතුේ.
අේඳුතකිරීමට කැමි  සුදුසුකත

සහිත් විශ්රාමිකේු  ත්මු වේ ජීව් දත්ත් ඳත්රිකාව් හා විශ්රාම

ව්ැටුප්ත  ප්රධාන ඳත්රවස සහි ක කරන නද ඡාේාපිටඳත්ක් ද 2019.05.06 දින දහව්ඛ 12.00 ට වඳර
සහු  කරුණු නවන ලිපිනේට නැබිේ හැකි ව්න ඳිපදි ලිේාඳදිාංචි ත්ැඳෑවනු  එව්න වනස ඉඛනා
සිටිනු නැව . ත්ව්ද කාමේේානේ වව්ත් ඳැමිණ භාර වදන අේඳුතඳත් භාර ෙනු වනොනවන අත්ර
ත්ැඳැඛ මගිු  සිදු ව්න ප්රමාද පිිබවව් උතුරු ඳළාත් ප්රධාන වඛකත කාමේේානේ විසිු  ව්ෙකීම දරණු
වනොනැව .
ආදමේශ හා අේදුතඳත් www.np.gov.lk ේන වව්

ලිපිනවේු  නවා ෙත් හැක.

ප්රධාන වඛකත
ප්රධාන වඛකත කාමේේානේ
උතුරු ඳළාත් සභා සාංකීමේණේ
නුව්ර ඳාර
කයිත්ඩි, ේාඳනේ.
සටහන- අේඳුතඳත් වහා එව්නු නවන ලියුත කව්රවේහි ව්ත ඳස ඉහළ වකළව්වමේ වකොු ත්රාත්
ඳදනම මත් අේඳුත කිරීම වනස වනොව්රදව්ාම සහු  කරු න.
එ.ඳත්ි නාදු 
ප්රධාන වඛකත
උතුරු ඳළාත්.
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