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රේඛීය අමාත්ාාංශය යය ය රව ඳන න සියලුම ර ෝහල් හා ආයත්න ප්රධාීන්  රනත්, 

 

ඖෂධ සංය ෝජක නිලධාරීන්යේ නව පත්වීම් සමඟින් යකයෙන ස්ථාන මාරු - 2016 

 

ඔබ ආයත්නරේ ර ේනරේ නියුතු ඇමුණුම 01 ය රව දක්නා ඇ  ඖෂධ  ාංරයෝජක නිලධාරී්   හා  ්ථාන 

මාරු නිරයෝග නිකුව ක  ඇත්.  එරම් ම එර ේ  ්ථාන මාරු නිරයෝග මත් ඔබ ආයත්නය  ඳැමිණීම  නියමිත් 

නිලධාරි් රේ නාම රල්ඛනය ඇමුණුම  02 ය රව  හ්  ක  ඇත්.  

 

02. රමම නිලධාරී්   හා අනුප්රාප්ති ක නිලධාරී්   ්ථාන මාරු මන්්  රහෝ  නන ඳවවීම් ලාභී්  අතුරි්  ඔබ 

රනත් ලබා රදනු ඇත්. එම නිලධාරී්  ඔබ ආයත්නරේ ර ේනය  නාේත්ා ක න ලද දින සි  අදාළ 

නිලධාරී් රේ  ්ථාන මාරුවීම් ක්රියාවමක රේ. එරම් ම ඔබ ආයත්නරේ ත්න දු  ව ඳන න පු ප්තිඳාඩු පි වීම 

 හා දැන  පුහුණුරේ නියුතු රදනන කණ්ඩායරම්  බනා ග් නා නිලධාරී්  අනුයුක්ත් ක න බැවි්  රමම 

 ්ථාන මාරු ඉහත් ඳරිදි  ක්රියාවමක රීරීම  හා ප්රමුඛත්ානය ලබා රදන රම්   නැඩිදු  ව ද් නා සිටිමි.  

 

03. එරම් ම රමම  ථ්ාන මාරු  හා ගම්  වියදම් රහෝ උඳරේශය යන දීමනා හිමි රනොරේ.   

 

 

                                                                  අව:කරළේ: අනු  ජයවික්රම, 

එල්.එල්.සී.රලොකුරේ,     රල්කම්, 

අධක්ෂ පඳාලන  07                                ර ෞඛ, රඳෝෂණ හා රේශීය වනද අමාත්ාාංශය යය, 

 

 

පි ඳත්  -  

01. අදාළ නිලධාරියා   -  ්ථාන මාරු නිරයෝගය අනුන අදාළ ර ේනා  ්ථානරේ නාේත්ා රීරීම  හා   
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fi!LH" fmdaIK iy foaYSh ffjoH wud;HdxYh 
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සියලුම ඳෂාත් රාජ්ය සවේලා ස ොමින් වභා සේ ම්ලරුන්,   

සියලුම ඳෂාත් සවෞඛ්ය සවේලා ධධයක්ලරුන්, 

 

ඖෂධ සංය ෝජක නිලධාරීන්යේ නව පත්වීම් සමඟින් යකයෙන ස්ථාන මාරු - 2016 

 

ඔබ ඳෂාත් වභාසේ සවේලසේ නියුතු ඇමුණුම 01 යටසත් දක්ලා ඇති ඖධ වංසයෝජ්  නිධාරීන් වශා 

ව්ථාන මාරු නිසයෝග නිකුත්  ර ඇත.  එසමන්ම එසවේ ව්ථාන මාරු නිසයෝග මත ඔබ ඳෂාත් වභාලට 

ඳැමිණීමට නියමිත නිධාරින්සේ නාම සේඛ්නය ඇමුණුම  02 යටසත් වශන්  ර ඇත.  

 

02. සමම නිධාරීන් වශා ධනුප්රාප්තිති  නිධාරීන් ව්ථාන මාරු මන්න් සශෝ  නල ඳත්වීම් ාභීන් ධතුරින් ඔබ 

සලත බා සදනු ඇත. එම නිධාරීන් ඔබ ඳෂාත් වභාසේ සවේලයට ලාර්තා  රන ද දින සිට ධදාෂ 

නිධාරීන්සේ ව්ථාන මාරුවීම් ක්රියාත්ම  සේ. එසමන්ම ඔබ ඳෂාත් වභාසේ තල දුරටත් ඳලතින පුරප්තිඳාඩු 

පිරවීම වශා දැනට පුහුණුසේ නියුතු සදලන  ණ්ඩායසමන් බලා ගන්නා නිධාරීන් ධනුයුක්ත  රන බැවින් 

සමම වථ්ාන මාරු ඉශත ඳරිදි  ක්රියාත්ම  රීරීම වශා ප්රමුඛ්තාලය බා සදන සමන්  ලැඩිදුරටත් දන්ලා සිටිමි.  

 

03. එසමන්ම සමම වථ්ාන මාරු වශා ගමන් වියදම් සශෝ උඳසේන දීමනා හිමි සනොසේ.   

 

 

                                                                  ධත්: සෂේ: ධනුර ජ්යවික්රම, 

එේ.එේ.සී.සොකුසේ,     සේ ම්, 

ධධයක් පඳාන  07                                සවෞඛ්ය, සඳෝණ ශා සේශීය වලදය ධමාතයාංය, 

 

 

පිටඳත  -  

01. ධදාෂ නිධාරියාට  - ව්ථාන මාරු නිසයෝගය ධනුල ධදාෂ සවේලා ව්ථානසේ ලාර්තා රීරීම වශා   
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