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ානේ අංකල 01/010/3/5     ඔනේ අංකල     දිකල 
      2016.11.08                                                          

 

           

දිසත්රික් ල කම් ත මා,  

දිසත්රික් ල කම් ත ්යාල,ල  

අනුරධපුරල. 

2016/17 ,හ ්න්නල සදහ ව්යඳර ්ළ,න්රක ්ටුවේකිදි රණරක 
ගනී,. 

                                                         

      හුරුළුව්ව් ව්රි,යාග ව්යඳරක  2016/17 ,හ ්න්නල සදහ ්න්න රැසවී, දිසත්රික් ල කම් ත 

මා,කේ ප්රධන්වව්කලන්  2016/10/06 දින ඳව්්වවුව්්ව  ව්යාෂව් කනො,ති නිස  හ ජ,ශක  ජ,ල 

ප්ර,කව්්ව  කනොවු නිස ්න්න රැසවී ත රණරක ගනී, ව්යඳර ්ටුවේව්බ ය,ල ඳව්රු අ ර  ඒ අනුව් 

2016/11/07 දින ක,, ,හ ්න්නල ව්ග කිරී, සදහ ඳහ  ආ්රකලන් රණරක ගනු ,බු යව් 

්රුණි්ව් දන්ව්ටු. 

      1.ව්ග ්රක බි ත ප්ර,කල-:   ස තපුයාක ඉඩ ත ප්ර,කල අඅක් ල්ර 10400  
 
  2.ව්ග ්රක කයෝගල හ ව්ලස-:    වී ,ස 3  3 1/2 හ අතිකයා් කයෝග 
 
      3.කගොවින් විසින් ඇ, කිලි ශුද්ධ ්, යුමා දිනල-: 2016/11/12 බ කඳර 
 
      4. .කගොවින් විසින් ශුද්ධ කනෝ, ක්ොබස කගොවි සංවිධනල ් ත්රුව්න් කලොද ශුද්ධ කිරී,-:      
2016/11/15 බ කඳර 
 
      5.ජ,ල නිකු්ව කිරීක ත ආර තභ් දිනල-:  2016/11/16 
 
      6.ව්පුර ඳ, සිවේව් අව්සන් ්, යුමා දිනල-:  2016/11/30 
 
      7.බක් ලබයා ගව්ලන් ලකලන් ඉව්්ව ්, යුමා අව්සන් දිනල-:  2016/11/30 
 
      8.ව්ග රක් ලෂකල ්, යුමා අව්සන් දිනල-:  2016/11/30 
 
      9.මුර ජ,ල නිකු්ව කිරීක ත ආර තභ් දිනල-:  2016/12/03 
 

 



     10. ජ,ල නිකු්ව කිරීක ත අව්සන්  දිනල-:  2017/03/10 
 
     11.ව්ග හනි දනු ත දීක ත අව්සන්  දිනල-:  2017/03/10  
 
     12. බක් ලබයා ලලබ නව්  ඇමා,්ව ්, හකි  දිනල-: 2017/03/10  
 
     13.කගොල ත ්ඳ ඳග අව්සන් ්, යුමා දිනල-:  2017/03/31 
 
 
 
 
 
2016/10/06 දින ්න්න රැසවීක ත දී ග්ව ඳහ  රණරක ක,දිනද ගන්න ,දී. 
 

 ඇ, කිලි ශුද්ධ කනොකිරික ත දඩල -යඹ 01 ක් ල සදහ -: රු.100.00  

 සංව්යාධන අරමුදම  එ්මා කිරී, අක් ල්ර 01 ක් ල සදහ -:  රු.300.00  

 ව්රි,යාග නියාටු  හනි දඩල ව්රි,යාග කදඳයා ක තන්මාකි  ක් ලකසේරුව් අනුව්. 

 ්න්නලබ කදව් ව්ක් ල ඇළකිළි සුද්ද ්ළ යුමාල. 

 විධි,්වව් සුද්ද කනෝරන ඇළ ව්,බ ජ,ල නිකු්ව කනොකිරී,. 
 

 

                

 ඊ.එ ත.ඩබ්.කක් ල.ඒ්නල්, 

 කන්ව්සි් ව්යඳිති ්ළ,න්රු,  

 හුරුළුව්ව්. 

 

පිබඳ්ව - 

1. අධයක් ලෂ ව්රි්ළ,න්රක අංශල     - ්.ද.ග.පි 

2. ව්රි,යාග අධයක් ලෂ, අ/පුර     - ්.ද.ග.පි 

3. කගොවිජන කසේව් නිකලෝජය ක්ො,සරිස, , අ/පුර   - ්.ද.ග.පි 

4. නිකලෝජය ්ිික්යා, අඅන් යා ඳ,්ව  අධයක් ලෂ, අ/පුර  - ්.ද.ග.පි 

5. සහ්ර අධයක් ලෂ, ්ිික රක් ලෂක ,ංඩ,ල   - ්.ද.ග.පි  

6. ප්රකද්යල කම් ත ගක,න්බිදුනුව්ව්    - ්.ද.ග.පි  

7. ප්රකද්යල ව්රි,යාග ඉංජිකන්රු  ගක,න්බිදුනුව්ව්  - ්.ද.ග.පි 

8. ප්රකද්යල නි,ධරී  ගක,න්බිදුනුව්ව් /ල්ම,   - ්.ද.ග.පි 

9. මූ,සථන ්ිික්යා, උඳකද්ශ්  ගක,න්බිදුනුව්ව් /ල්ම, - ්.ද.ග.පි 

10. ් ළ,ක්රු ,ං්/,හජන/ ප්රකද්.සං. යංකු   - ්.ද.ග.පි 

  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

   කන්ව්සි් ව්ය.්ළ,න්රු 025-2258277 ෆක් ලස 0252258277                                  ඊ ක තම-

rpmhuruluwewa@gmail.com 
 

 

2016.11.07 ව්යඳර ්ළ,න්රන ්ටුවේකිදී ග්ව කඳර ්න්න රැසවී ත රණරක-2016/2017 ,හ ්න්න 

සහ. 

 

      1.ව්ග ්රක බි ත ප්ර,කල-:   ස තපුයාක ඉඩ ත ප්ර,කල අඅක් ල්ර 10400  
 
  2.ව්ග ්රක කයෝගල හ ව්ලස-:    වී ,ස 3  3 1/2 හ අතිකයා් කයෝග ක ත දින ව්,බ 
ලබ්වව් 
 
      3.කගොවින් විසින් ඇ, කිලි ශුද්ධ ්, යුමා දිනල-:  2016/11/12 බ කඳර 
 
      4. .කගොවින් විසින් ශුද්ධ කනෝ, ක්ොබස කගොවි සංවිධනල ් ත්රුව්න් කලොද ශුද්ධ කිරී,-:      2016/11/15 බ කඳර 
 
      5.ජ,ල නිකු්ව කිරීක ත ආර තභ් දිනල-:  2016/11/16 
 
      6.ව්පුර ඳ, සිවේව් අව්සන් ්, යුමා දිනල-:  2016/11/30 
 
      7.බක් ලබයා ගව්ලන් ලකලන් ඉව්්ව ්, යුමා අව්සන් දිනල-:    2016/11/30 
 
      8.ව්ග රක් ලෂකල ්, යුමා අව්සන් දිනල-:  2016/11/30 
 
      9.මුර ජ,ල නිකු්ව කිරීක ත ආර තභ් දිනල-:  2016/12/03 
 
     10. ජ,ල නිකු්ව කිරීක ත අව්සන්  දිනල-:  2017/03/10 
 
     11.ව්ග හනි දනු ත දීක ත අව්සන්  දිනල-:  2017/03/10  
 
     12. බක් ලබයා ලලබ නව්  ඇමා,්ව ්, හකි  දිනල-:   2017/03/10  
 
     13.කගොල ත ්ඳ ඳග අව්සන් ්, යුමා දිනල-:  2017/03/31 
 
 
 
 
 
2016/10/06 දින ්න්න රැසවීක ත දී ග්ව ඳහ  රණරක ක,දිනද ගන්න ,දී. 
 

 ඇ, කිලි ශුද්ධ කනොකිරික ත දඩල -යඹ 01 ක් ල සදහ -: රු.100.00  

 සංව්යාධන අරමුදම  එ්මා කිරී, අක් ල්ර 01 ක් ල සදහ -:  රු.300.00  

 ව්රි,යාග නියාටු  හනි දඩල ව්රි,යාග කදඳයා ක තන්මාකි  ක් ලකසේරුව් අනුව්. 
 ්න්නලබ කදව් ව්ක් ල ඇළකිළි සුද්ද ්ළ යුමාල. 



 විධි,්වව් සුද්ද කනෝරන ඇළ ව්,බ ජ,ල නිකු්ව කනොකිරී,. 
 

                                                                                                       

    ඊ.එ ත.ඩබ්.කක් ල.ඒ්නල්, 

කන්ව්සි් ව්යඳිති ්ළ,න්රු 


