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වයඹ ප්රධාන  ේකම් 

වයඹ ආණ්ඩුමනරවර ේකම් 

වයඹ පළනත් සභනේේ සියළුම අමනත්යංශ ල ේකම්වන් 

ේෙපනර්ත්ේ්්තු ප්රධානින්  ආයත්  ප්රධානින් ේවත්  

 

 

වයඹ පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් 2015.01.16 දින අනුමත කරන ලද වයඹ පළාත් 

සභා රාජ්ය කළමනාකර  සහකාර සසේවා වයවසථාා සග්රහය  2013.04.02 දින  සසේවසේ 

සයදි සිටින නිලධාරින් අන්තර්්රහනය ිරීමම. 

වයඹ පළනත් සභන රනජ්ය මළම නමර  සකමනර ේස වේ   ව වයවසථානව වයඹ පළනත් රන 

ආණ්ඩුමනරතුමන විසි් 2015 01 16 ේවින දි  අනුමත් මර ඇත්  

02  එම වයවසථාන සං්රකේ  ිටපපත්්  අපේ  ේවබ් අඩවිය ව  www.psc.nw.gov.lk මඟි් 

බනරත් මර රත් කැකි බව මනනණිමව ේවමි  

03  වයඹ පළනත් සභන රනජ්ය මළම නමර  සකමනර ේස වන වයවසථාන සං්රකේ  1  ව  

වර්තිය පරිදි පළනත් සභන රනජ්ය මළම නමර  සකමනර ේස වේ  ිනධධානරි් 

අ්ත්ර්්රක ය මධ ුතතුව ඇත්  එබැවි් ේ් සමඟ අමු න ඇති ආමෘති පත්ර අංම 01 අනුව  

ඔබ මනර්යනධේ  2013 0  02 දි ප ේස වේ  ිනුතතු සියළුම වයඹ පළත් සභන රනජ්ය 

මළම නමර  සකමනර ේස වේ  ිනධධානරි්ේර් අයදු්පත් ස්පුර්  මරවනේර   ඔබේ  

ිනර්ේේශ ල සහිත්ව  2015 03 23 ේවින දි ප ේපර ිනයමිත් මඩඉ් මගි් මන ේවත් එවීමප 

මපුතතු මර  ේධස මනනණිමව ේවමි   

0   එම අයදු්පත් එවීේ්දී අමෘති පත්ර අංම 02 අනුව උපේකඛ  රත්මර එවීමප මපුතතු 

මර  ේධස වැඩිදුරපත් මනනණිමව ේවමි   

 

මන්ති ේේකැකධ 

ේකම්  

වයඹ පළනත් සභන රනජ්ය ේස වන ේම මින් සභනව  

 

 

 

 

http://www.psc.nw.gov.lk/


 

        ආමෘති  01 

වයඹ පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් 2015.01.16 දින අනුමත කරන ලද වයඹ පළාත් සභා 

රාජ්ය කළමනාකර  සහකාර සසේවා වයවසථාා සග්රහය  අනුව 2013.04.02 දින  සසේවසේ සයදි 

සිටින නිලධාරින් එම වයවසථාාව  අන්තර්්රහ ය ිරීමම. 

1 ේම පස: (අෙනළ ිනධධානරියන/ිනධධානරිිනය විසි් ස්පුර්  මධ ුතතුය) 

1. I    ිනධධානරියනේ /ිනධධානරිිනයේ  මුධකුන සමර  ම:-                                                              

(පත්වී් ලිිටේ  ෙැ් ේව   ම සෙක් මර් ) 

  II   මුධකුනවලි් කැදි්ේව   ම:-                                                                                           

  III.  ම ේව සථමර ඇත් ් සංේශ ලෝධිත්  ම:- 

  IV. ජ්නතිම කැදුනු්පත් අංමය:-                                                                                                   

   V.  උප් දි ය:-                                                                                                                       

  VI.  දුරමත්  අංම:-                                                                                                                   

 
2. I. ෙැ ප  ේස වය මර  ආයත් ේ   ම කන ලිිට ය:-                                                                   

II. සථථීර ේපෞේරලිම ලිිට ය:-                                                                                                    

 
3. වයඹ පළනත් සභන රනජ්ය ේස වයප අ්ත්ර්්රක ය වු:- 

I.  දි ය:-                                                                                                                                  

II. අ්ත්ර්්රක ය මධ ලිිටේ  අංමය කන දි ය:-                                                                         

 
4. 200  01 01 දි  සිප ක්රියනත්මම වයඹ පළනත් සභන රනජ්ය මළම නමර  සකමනර ේස වන වයවසථාන 

සං්රකයප අ්ත්ර්්රක ය  වු :- 

  I   දි ය:-                                                                                                                                 

      II. ප්තිය:-                                                                                                                             

  III. අ්ත්ර්්රක ය මධ ලිිටේ  අංමය කන දි ය:-                                                                      

 
5. 2013 0  02 දි ප වයඹ පළනත් සභන රනජ්ය මළම නමර  සකමනර ේස වේ :                

I.    පංතිය:-                                                                                                                             

  II.  එම ප්තියප පත් වු දි ය:-                                                                                                

  III. 2013 0  02 දි ප එම ප්තිේ  ේස වන මනධය:- අවු           මනස          දි            

  IV. එම ප්තියප පත් මර  ධෙ/උසසථමර  ධෙ ලිිටේ  අංමය කන දි ය:-                                 

 

වයඹ පළනත් සභන රනජ්ය මළම නමර  සකමනර ේස වේ               ප්තිය ේස වේ  ිනුතතු                       

                                  ව  මම ඉකති් සඳක් මළ ේත් රතුන සත්ය කන ිනවැරදි බවප සකතිම මරමි  

වයඹ පළනත් රන ආණ්ඩුමනරතුමන විසි් 2015 01 16 අනුමත් මර  ධෙ 2013 0  02 දි  සිප ක්රියනත්මම 

වයඹ පළනත් සභන රනජ්ය මළම නමර  සකමනර ේස වන වයවසථාන සං්රකේ  1  ව  වර්තියප අනුව 

අ්ත්ර්්රක ය වීමප ම නපය පධමර  අත්ර එම වයවසථානේේ ේම ්ේේසිවධප පූර්  වශ ලේය් 

එමඟත්නවය පධමරමි  

 



                                            

දි ය:-                                       ිනධධානරියනේ /ිනධධානරිිනයේ  අත්ස   

2  ේම පස 

                                  ( ේෙපනර්ත්ේ්්තු ප්රධානිනයන) 

 

  ඉකත් ේත් රතුන ිනධධානරියනේ  ේපෞේරලිම ලිිටේර නුව අනුව සත්ය කන ිනවැරදි බව සකතිම 

මරමි  2013 0  02 දි ප වයඹ පළනත් සභන රනජ්ය මළම නමර  සකමනර ේස වේ                      

ප්තියප අ්ත්ර්්රක ය කිීමම ිනර්ේේශ ල මරමි / ේ  මරමි  

 

 

දි ය:-                                                                                                                                            

        ආයත්  ප්රධානිනයනේ  අත්ස  කන ිනධ මුද්රනව 

  

 

                                                                     

                                                                       

 

                               අමනත්යනංශ ල ේකම් 

 2013 0  02 දි ප වයඹ පළනත් සභන රනජ්ය මළම නමර  සකමනර ේස වේ               ප්තියප 

අ්ත්ර්්රක ය කිීමම ිනර්ේේශ ල මර ඉදිරිපත් මරමි  

                                                                                                                                                    

                                                      ේෙපනර්ත්ේ්්තු ප්රධානිනයන  

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                      

ප්රධාන  ේකම්  

වයඹ පළනත්  

                   ිනර්ේේශ ල මර ඉදිරිපත් මරමි  

                                                                            

                අමනත්යනංශ ල ේකම්  

 

 

                                                                      

                                                                      

ේකම්   

වයඹ පළනත් සභන රනජ්ය ේස වන ේම මින් සභනව  

 

   ිනර්ේේශ ල මර ඉදිරිපත් මරමි  

                                                                                 

             ප්රධාන  ේකම් (වයඹ)  

 



                ආකෘති  02 

 

වයඹ පළාත් අමාත්ාාංශ ලේ ම්කරුව්/ දෙ මරපාමේත්මරු දප් රධාාින දෙ ආයත්න රධාාින ද  විසි ද වයඹ පළාත් රාජ් 

කළමනාකරණ සහකාර මසේවමේ ිනලධාාරි ද එම වවසථාාව  අ දත්මේ්රහනය ීමම  මනාප රකාශ ලේ ප්ර එීමමරු පප ම්නනය. 

අනු 
අාංකය 

ිනලධාරයාමේ නම 
ජ්ාතික හැදුනුරුපත් 

අාංකය 
2013.04.02 දින  
සිටින ප දතිය 

එම ප දතිය  
පත්කල ලිපිමේ 
අාංකය හා දිනය 

එම ප දතිමේ 
මසේවා කාලය 

2013.04.02 දින  
අ දත්මේ්රහනය 
කල යුප් පාංතිය 

       

 

සකසථ කම්:- 

පරික්ෂා කම්:- 

ඉහත් නරු සඳහ ද ිනලධාාරි දමේ මපෞද්ගලික ලිපිමගොනුව අනුව සඳහ ද කර ඇති මත්ොරප්්/ සත් හා ිනවැරදි වව  

මපෞද්ගලිකවම සහතික මවමි. අ දත්මේ්රහණය ිරීමම ිනමේමද්ශ ලේ කරමි. 

 

දිනය:-         

 අත්සන: 

 ත්නප්ර: 

 ිනල මුද්රාව:  

 


