මහවලි, කෘෂිකර්ම, වරිමර්ග සහ ග්රමීය සංවර්ධන අමත්ංශය
காவலி ,கத்த ாழில், நீர்ப்பாசனம் ற்றும் கிாி அபிவிருத் ி அமச்சு
Ministry of Mahaweli, Agriculture, Irrigation and Rural Development

(කෘෂිකර්ම අංශය / விவசாபஂ பிாிவு / Agriculture Division)
නනො. 288, ශ්රී වයවර්ධනර මවත්, වගිරිය, ශ්රී ලංකව.

இல. 288, ஸ்ரீ ஜவர் னபு ாவத்ம , ாஜகிாி, இலங்மக.
No. 288, Sri Jayawardenepura Mawatha, Rajagiriya, Sri Lanka.
මනේ අංකය.

ඔනේ අංකය.

දිනය.

எனது இல.
My No.

உது இல.
Your No.

ிக ி.
Date.

7/1/4/10/ක/නඳො/නි/ප්ර

2020.4.10

විනශේෂ දනුම් දීමයි!
සියළුම නඳොනහො සමගම් ප්රධීන් නවත්.
නකොන ෝන වසංගත් ත්ත්ත්වය යටනත් නඳොනහො විධිමත්ව නෙද හරීම.
මවිසි් නිකුත් කළ උක්ත් මත්ෘකව ද න අංක 7/1/2/3/4/NFP හ 2020.03.26 දිනති ලිපිය හ ෙනේ.
අත්වශ වකරි කටුතු  වල නි ත් ව හ නඳෞේගලික යයත්න වල නසේවකයි්ට ඇඳිරි ීනති ෙලඳත්රය
නලස සිය වකරි නහෝ වතික හඳුනුම්ඳත්ට අමත් ව නසේව සථනනේ ප්රධනිය විසි් සහතික ක න ලද
ලිපියක් ඉදිරිඳත් ක න නලස නකෝනේසි ඳනව ඇත්.
නම් අනුව වතික නඳොනහො නේකම් කර්යලනේ ලියඳදිංචි වී ඇති සියළුම නඳොනහො නිෂඳදනය, යනයනය
හ නෙදහරින යයත්න වල, අදල කර්ය මණ්ඩලය නමම වසංගත් න ෝග අවසථනේ අනුගමනය කල ුතු 
නසෞඛ් ය ක්ෂිත් ක්රමනේදය් පිිබෙදව දනුවත් කල ුතු  අත් අත්වශ නසේවව් සහ නයොදව ගීනමට
නියමිත් නසේවක මහත්ම මහත්මී්නේ නම නේඛ්නය,

වතික හඳුනුම්ඳත් අංක සමග ඒ ඒ යයත්න

ප්රධීන්නේ අත්සනි් ුතු  ලිපියක් නිකුත් කල ුතු  නේ. එනම්ම එකී ලිපිනේ සහතික ක න ලද පිටඳත්
අදල කර්ය මණ්ඩලනේ නසේවක මහත්ම මහත්මී් නවත් ලෙ දීමට කටුතු  ක න නලසද ත්ව දු ටත් ද්ව
සිටිමි.
ඔෙ විසි් නිකුත් ක නු ලෙන කර්යය මණ්ඩල නිලධරී්නේ නත්ො ු රු ඇු ලත් ලිපිය ඳහත් සදහ්
ඊනම්ේ අංක නවත් නයොමු කිරීමටද කටුතු  කල ුතු  නේ.
nfssrilanka@yahoo.com
sdig.wp@police.lk

-අධක්ෂ, වතික නඳොනහො නේකම් කර්යලය.

-නේශේදු නත්්නනකෝ් මය,නවෂඨ නිනයෝව නඳොලිසඳති, ෙසනහි ඳළත්

එනම්ම නමම ලිපිය www.aginfo.lk නවේ අඩවිනේ උඩුගත් (upload) ක ඇති අත් , නමම ලිපිනේ
පිටඳත්ක් ද, මවිසි් මීට ඉහත් නිකුත් ක න ලද ලිපිනේ පිටඳත්ක් හ වතික නඳොනහො නේකම් කර්යලනේ
ඔෙ සමගම ලිය ඳදිංචි ක ඇති සහතිකනේ පිටඳත්ක් ද, නසේවක මහු ්ට ලෙ දීමට කටුතු  ක න නම්ද
ද්වමි.

නේකම්
தசலாளர்

Secretary

දු කථන த ாமலபபசி Telephone - 011-2879048
කර්යලය
දු කථන
த ாமலபபசி Telephone - 011-2872093, 011-2872097
ඊ-නම්ේ
ின்னஞ்சல் e- mail
- secretary@agrimin.gov.lk அலுவலகம் ඊ-නම්ේ ின்னஞ்சல்
e- mail
- info@agrimin.gov.lk
ෆක්ස
த ாமலநகல்º Fax
- 011-2863497
Office
ෆක්ස
த ாமலநகல் Fax
- 011-2868910

වතික යහ සු ක්ෂිත්ත්වය සුරැනකන නලස කටුතු  කිරීම නමම නමොනහොනත් අත්වශ වකරියක් වන
නහයි්, නමම ක්නෂේත්රනේ නිුතු  සියළුම නසේවක නසේවිකව් සහ විධිමක් නසෞඛ් ක්ෂක වඩපිිබනවළක්
ක්රියත්මක ක න නලසද ත්ව දු ටත් ද්ව සිටිමි.

මනහේෂ ගම්මම්පිල
අධක්ෂ
වතික නඳොනහො නේකම් කර්යලය

පිටපත්
1. ජනාධිපති ලේකම් - දැ.ගැ.ස.
2. ලේකම්- මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග හා ග්රාමීය ක කටතු

අමාත්ාාංශක-

දැ.ගැ.ස.
3. සිකළුම දිසාපතිවරුන්.- දැ.ගැ.ස.
4. ලගොවිජන සාංවර්ධන ලකොමසාරිස් ජනරාේ - දැ.ගැ.ස.
5. ලපොලිස්පති - දැ.ගැ.ස.
6. සිකළුම ලගොවිජන සාංවර්ධන නිලකෝජ /සහකාර ලකොමසාරිස්වරුන් - දැ.ගැ.ස..
7. ජාතික ලපොලහොර ලේකම් කාර්කාලලේ සිකළුම සහකාර අධක්ෂවරුන්- දැ.ගැ.ස.

