රාජ්ය පරිපාන‚ ආපදා කෂමනාකරණ වශ ග්රාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාාංය
பாது ிருவாக, அர்த்த முகாமநத்துவ நற்றும் கிபாநினப் பாருளாதாப அலுவல்கள் அமநச்சு
Ministry of Public Administration, Disaster Management and Rural Economic Affairs
ඉාංජිනේරු නවේලා අාංය, ப ொறியியல் சேவை ் பிரிவு, Engineering Services Division
නිදහස චතුරශ්රය,, මක ළ 07, ශ්රි කාක

சு ந் ிரச் சதுக்கம் தகொழும்பு 07 இைங்லக.
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Date

ශ්රී කාක ඉාජිමේරු මසේවමේ නිකධ්රීේ මසේවමේ නියුතු
සිය,ළුම අමතයාශ ලේ මල්කේවරුේ
පළත් ප්රධ්න මල්කේවරුේ
මදපර්තමේේතු ප්රධ්ීේ
ශ්රී ාංකා ඉාංජිනේරු නවේලන( ිශේනේ නරේණියේන( ත්නතුරු පුරප්පාඩු පිළිබඳ නත්ොරතුරු බාගැනීම
බ අමතයාශ ලේමේපමදපර්තමේේතුමළපපළත් සේමළ ශ්රී කාක ඉාජිමේරු මසේවය, අදකව දන
ඇති වී ඇති පුරප්පඩු සහ 2019 06 30 දින වන වි

ඇති වීම

නිය,මිත පුරප්පඩු පිළිබඳව

මත රතුරු, ආකෘති පත්රය, 01 හ 02 අුවව ම මවත කබීම ක යුතු කරන මමේ දේවමි
02
එම ආකෘති පත්ර Times New Romen මහෝ Iskoola pota අක්ෂර වර්ගය, ේවිතමය,ේ
Microsoft Excel මඟිේ සකස කර එහි මෘදු පි පතක් 2019 07 05 දින
ප්රථමම
esbpubad@gmail.com දරණ විදුත් තප්ක මවත මය, මු කරන මමේද කරුණිකව දේව සිටිමි
03

මේ සේබේධ්මය,ේ බ දක්වන සහමය,ෝගය, ඉත අගය, මක

සකකමි

මේ මේ රත්නසිරි
මල්කේ
රජ්ය පරිපකන හ ආපද කළමනකරණ අමතයාශ ලේය,

පි පත : මල්කේ, රජ්ය මසේව මක මිෂේ සේව

- කරු ද ග ස

ආකෘති පත්රය 01
ශ්රී කාකඉ ජානේරු ස ර

ය

ආයතනයේ නම : ................................................................................................................................................

කළමනාකරණ යවේලා
අනු
යෙපාර්තයේන්තුල මඟින්
අංකය අනුමත වියේ යරේණියේයේ
තනතුරු නාමය

තනතුර අයත්
යවේලා කාණ්ඩ
අංකය (සිවිල්
01, සිවිල් 07,
යාන්ත්රික 01,
රවායන 01 ආදී
ලයයන්....)

1
2
3
4
5

.........................................................................
ආයතන ප්රධාී
(නි මුද්රාල)

යමම තනතුයරහි ෙැනට යවේලය කරනු
බන නිධාරීයායේ නම

යමම
නිධාරීයා
ෙැනට බා
ඇති
යරේණියේය

ෙැනට යවේලය කරනු
බන නිධාරීයා
යවේලය කරනු
බන්යන්
ව්ථිරල/ලැඩබැලීමක්/
රාජකාරී ඉටුකිරීමක්
ලයයන්ෙ යන්න

යමම
තනතුයරහි
ලැඩ භාරගත්
දිනය

ආකෘති පත්රය  2
ශ්රී කාකඉ ජානේරු ස ර

ය 

ආයතනයේ නම : ................................................................................................................................................

අනු
අංකය දැනට පුරප්පාඩු වී ඇති තනතුරු නාමය

1
2
3
4

.........................................................................
ආයතන ප්රධාාී
(නිල මුද්රාව)

එම තනතුර අයත්
ය ේවා කාණ්ඩ
අංකය (සිවිල් 01,
සිවිල් 07,
යාන්ත්රික 01,
ර ායන 01 ආදී
වශයයන්....)

පුරප්පාඩුව ඇති
වූ දිනය

පුරප්පාඩුව ඇති වූ ආකාරය

