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ප්රාද ේකම මඟි,

සංස්කෘතක නිල්ා/ සංවරලධ නිල්ා(සංස්කෘතක) බ.ප.

ප්රාද ේකම ක්රද්ිද,

……………………………

බස්තාහු පළාත චි කාා වැ්මුව හා කුඟාවල් -2021
බස්තාහු පළාත අධ්ාපත හා සංස්කෘතක අමාක්ාංා්

බස්ධ්හි පළ්ත අල්්පධ හ් සංස්කෘතක අමත්්ංාද මඟි බස්ධ්හි පළ්ත චි කි් වැඩමුව හ්
තිඟ්වලදය පැවැත්මී සැිසම කි ඇත.2

02. මම වැඩමුව පවතවව ිබිි බස්ධ්හි පළ්තහ චි විද කිහ උධි්වය දයවධ
8- 13 ්්ර දයව් ප්සේ දරවි හ් පරාේ දවවධ සම්ජ හ් ළම් සම්ජ තළ සිධ තරු පජ්ව
සඳහ් ේ.

03.එස්ම ිැබධ අද්මපත අවව අද්මකරවි ෞවතකව කැඳව් හ� Zoom ත්යිුද ඔස්ස්
මම වැඩමුව පවතවධ අති,සවිදරදද කි් වා්ව වද්්ිේ වද්්රයි් සමපත
ද්දකතවදි ප්ද�යක විද නරරාද අවව අද්ි වැඩසීහධ පවතවව ිබය.

04. ම අවව පහත ක්ිරස අවව අද්මපත කැඳවව ිැේ.
i. ම සඳහ් සහෞ්යවද හැයය බස්ධ්හි පළ්ත පදංචකරවි සඳහ් පමර.

ii. මම වැඩමුවි පසව පහත සඳහි වදස් ක්ණඩ තධය දීත චි තිඟ්වලද කද්තමක
ේ.

 කනි්ී අංාද - ප්සේ 08 ්්රද සී 10 ්්රද දයව්

 ජ්ි්ෂ අංාද - ප්සේ 11 ්්රද සී 13 ්්රද දයව්

 වවෘත අංාද - වදස අවර් 16 – 25 දයව්(මහි ප්සේ හැි යද ඉේ්ම
කරවි සික් බිව ිැේ.)

5/1/1/2021



iii. ප්සේ අද්මකරවය ධම ව්හේපත හ� ග්ම නිල්ා වසිද, වවෘත අද්මකරවි ග්ම
නිල්ා වසිද සහතක කි අද්මපත ඉදිපත කළ යතද.

iv. සෑම තිඟකරවයම ති�ඟ සඳහ් ඉදිපත්මි තම අධධ්ත්වද සධ්ථ කළ යතද.ඒ සදහ්
ජ්තක හැ්වමපත/තැපැේ හැ්වමපත/විංග වරා ගමි බිපිද/විංග ිද්ර බිපිද
හ� උපපැිධ සහතකේ පීපතය සමඟ ග්ම නිල්ා/ ව්හේපත/වහ්ි්ාපත හ� ිජේ
පිගත නිල්ිදය වසි සහතක කිධ ිද ඡ්ද්රපදය ඉදිපත කළ යතද.

v. ජදග්හකයි සඳහ් සමම්ධ,සහතක පි හ් මි් ත්්ග පිධමව ිැේ.

vi. තිඟදී අද්ි සදු කද්ක්ිකම සව්් නත ාත හ් ම්රග�පරාදිී අවුිව
පැවැතේ.

vii. අද්මපත ද්ම කාමි අද්මපත බහ්ිධ කවිේ වමපස ඉහළ කිවි "බස්තාහු පළාත
චි වැ්මුව හා කුඟාවල් - 2021 "දවවි සඳහි කළ යතය.

viii. මම අද්මපත 2021.10.10 දධ පි පහත සඳහි ලපධදී ලද්පදංච තැපෑිි හ� අති
ගධවත ෞ්ි දද යතය.තවද අද්මපි ෞ්ි ගැනම අවසි දධී ම සඳහ්
සහෞ්යවිධි් නදයත වදස සම්රු කි තිද යතද.

.

ලේකම,

බස්තාහු පළාත අධ්ාපත හා සංස්කෘතක කාා කටයු අමාක්ාංා්

204,

02 වත මහළ,

තව පළාත සභා සංකරර්,

ල්න්ේ ලකා්බෑකඩව මාවක,

බතකුමේා.

 වැඩදු වස්කු සදහා පහක නාධාාන සමබනධ කු ගැනම මැතව.

ඉරි් විමතික යද (සංවරලධ නිල්ා) - 071-7926089

ඒ.ඩ.එච.ය.අුතවතත මද් (සංස්කෘතක නිල්ා) - 071-9019675

සිස�ම ි්යවත්ධ

ේකම

අල්්පධ හ් සංස්කෘතක අම්ත්්ංාද(බ.ප.)


