
 

 

            

    

 

  

  WPC/PSC/REC04/COL(III) 2019.11.29 

 

 

භශත්භයාණනි /භශත්මියණි / මභනවියනි, 

 

බස්නාහිර ඳළාත් රාජ්ය ේස ලේ   කෘෂිකර්ම ේෙඳාර්තේේන්තුේේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර ේස ලා 

ගණේ  ජ්නඳෙ නිධාරි  III ේර ණිේ  තනතුරට බලා ගැනිම  - 2018 
 

ඵව්නාහිර ඳෂාත් රාජ්ය මව ලම  ාා්ෂණ මව ලම  ක්ෂා ානතුර  ඵලා ගනීභ වම්ඵන්ධමයන් 2019.01.26 

දින ඳනලති ලිඛිා විබාගම  ප්රතිප භා  ඔඵ විසින් මයොමු කරන ද අයදුම්ඳා  අදාෂල සුදුසුකම් ඳරී්ෂා කර 

ඵනලීමම් වම්මුඛ ඳරී්ෂණය 2019.12.10  දින ඳ.ල. 1.00 ට අංක: 109, මහ වීදිය, බත්තරමුල් යන ලිපිනම  

පිහිටි බස්නාහිර ඳළාත් රාජ්ය ේස ලා ේක ිෂෂන් සාා කාර්යාේ ී ඳනලනත්වීභ  ක යුතු වංවිධානය කර ඇා.  
 

02. එදින  ඳශා වශන් වශතිකල මුල් පි ඳත් වශ ඒලාම  ඡායා පි ඳත් (වාය පි ඳත් ඵල  ඔඵ විසින් වශතික 

කරන දුල) රැමගන මභභ කාර්යාය  ඳනමිමණන මව මභයින් දන්ලමි. 
 

I. කප්ඳනන්න වශතිකය (ඔඵ බාවිාා කරන නමභහි වශ කප්ඳනන්න වශතිකම  වශන් නමභහි කිසියම් මලනව්ෂ 

ඇත්නම් එභ මලනව ඳනශනදිලි කිරීභ වශා දිවුරුම් ප්රකාය්ෂද දදිිපඳත් කෂ යුතුය) 

II. පුද්ගයන් ලියාඳදිංචි කිරීමම් මදඳාර්ාමම්න්තුමලන් නිකුත් කරන ද ජ්ාතික ශනඳුනුම්ඳා මශෝ ලංගු විමද්  

ගභන් ඵඳත්රය 

III. අ.මඳො.ව.(වා.මඳෂ) ශා අ.මඳො.ව.(ක.මඳෂ) වශතික 

IV. ඔඵ විසින් අයදුම්කරන ද, නිමේදනම  වශන් ානතුර  අදාෂල අමනකුත් අධයාඳන ශා ල ත්තීය සුදුසුකම් ල 

වශතික 

V. අයදුම්ඳත් කනලන අලවාන දින  (2018.12.23) පූර්ලාවන්න ලවර තුන්ෂ (3) තුෂ ඵව්නාහිර ඳෂාමත් අඛණ්ඩ 

ව්ථිර ඳදිංචිය තිබු ඵල වනාථ කිරීභ වශා ඔඵ ඳදිංචි මකොට්ඨාම  ග්රාභ නිධාරීමගන් ඵාමගන ප්රාමද්යය 

මල්කම් මලතින් අනු අත්වන් කරලා ගත් ඳදිංචි වශතිකය ( ඩී.එව්.04 ආක තිය). (ප්රාමද්යය මල්කම් මලතින් වනාථ 

කර මනොගන්නා වශතික ලංගු මනොමේ) 

VI. මභභ කනවීම් ලිපිය 
 

03. මභභ වම්මුඛ ඳරී්ෂණය  ඳනමිණීභ මලනුමලන් ගභන් වියදම් මශෝ මලනත් කිසිදු දීභනාල්ෂ මගලනු මනොනමේ.  
 

04. වම්මුඛ ඳරී්ෂණය ඳනලනත්මලන දින  අදාෂ වශතික සියල් රැමගන ආ යුතුය. එමව  මනොභනතිල ඳසුල දදිිපඳත් 

කරනු ඵන වශතික පිළිඵල වකා ඵනු මනොනමේ. ක්ෂා වම්මුඛ ඳරී්ෂණය  කනවීභ මභභ ානතුර ඵා ගනීභ 

වශා ඔඵ  ඇති හිමිකභ්ෂ මනොලන අාර එදින  ඔඵ වම්මුඛ ඳරී්ෂණය වශා වශබාගී මනොලන්මන් නම් ඔඵ  ඳත්වීභ්ෂ 

ඵා ගනීභ  අමප්්ෂාල්ෂ මනොභනති මව  වකා ක යුතු කරනු ඵන ඵල කරුණාමලන් වකන්න. 

 

 

ති්ෂ මවනරත් 

මල්කම් 

ඳෂාත් රාජ්ය මව ලා මකොමින් වබාල 

ඵව්නාහිර ඳෂාා 

 

 


