පෂළත් පළන වදපළර්තවේන්තුල (බවහනළහිර පෂළත)
உள்ளூரொட்சிதிலைக்களம்(பெல் ெொகொைம்)
DEPARTMENT OF LOCAL GOVERNMENT (WESTERN PROVINCE)
අපවේ දෆක්ම :මපේ අව ය

“යශපළනවයන් වපිරි ඵදළයී පෂළත් පළන වවේලළලක්”

LGD/2A/ප ොදු

எனதுஇைக்கம்

My No.

ඔපේ අව ය

දිනය

Your No.

Date

திகதி

உெது இைக்கம்

2020.05.11

බව්නාහිර ෂාපත්
සියලු ම ෂාත් ාන ආයතන ප්රනානී්  පලත

වවේලළ බළගෆනීමට පෆමිවෙන මශජනතළල ගෆලවවන තෆපෆල් කළර්යළල වපොදු ප්රවේ
විබීජශරෙය කිරීම වේබන්ධල යි.
රාජය රි ාන ව්ලපශ යුතු, ෂාත් වාා ශා ෂාත් ාන අමාතයවපල පම ම් විසි්  සියලු ෂාත්
ාන ප ොමවාරිව්ලරු්  අමතමි්  නිකුත් ෂ අව PL/7/8 ප ොදු ශා 2020 05 11 දිනැති ලිපිය ශා බැප ේ
02
ඒ අනුල ප ොපරෝනා වලරවය ලයාප්තිතිය ානය අතරු,ර රජය විසි්  ජනවිවිතය යවාලත් රීමේපම්
යුතු, ආරම්ා පෂ්  ලැඩිමනක් ජනතාල තැ ැම ාර්යා මගි්  පවේලා ඉටු රගැනීම ව ශා ප ෂපෙතැයි
අපප්තික්ා ප පර්
03
එපවේ ැමිපෙන ජනතාලපේ පවෞඛ්යාරක්ාල නිසි ප්රමිතයානුලවල සිදු රනු පිසව මශජනතාල
ගැලපවන දිලයිපනහි පිහිටි සියලු තැ ැම ාර්යා විබීජශරෙය රීමේමය ඩිනමි්  අලය ්රියාමාර්ග ග් නා
පව ඉ්  ද් ලා ඇත
04
එපශයි්  ඔබ ෂාත් ාන බප්රපශයය අයත් සියලු තැ ැම ාර්යා ආලරෙය ලන රිදි
විබීජශරෙය රීමේමය ඩිනමි්  යුතු, රන පවත් ාර්යය නිමරීමේපම්  අනු,රුල ආලරෙය රන ද
තැ ැම ශා උ තැ ැම ාර්යා වවඛ්යාල ඇු,ෂත් පමඛ්නයක් ෂාත් ාන වශ ාර ප ොමවාරිව් පලත
ැබීමය වව්ලන පවත් ාරුස ල ද් ලා සිටිමි

පිය ත් :01.
02

පම ම් රාජය රි ාන ව්ලපශ යුතු,
ෂාත් වාා ශා ෂාත් ාන අමාතයවය
ෂාත් ාන වශ ාර ප ොමවාරිව්
(ප ොෂෙ/ගම් ශ/ ළුතර)

-

රු දැ ගැ ව
ආලරෙය රන ද තැ ැම ශා උ තැ ැම
ාර්යා වවඛ්යාල පිබඳබ පතොරු,රු ඉදිරි ත්
රීමේම ව ශා

ලිපිනය / முகெரி/Address අංක 204, වෙන්සිල් වකොබ්බකඩුල මළලත, බත්තරමුල් / இல.204, டென்சில் டகொப்பேகடுவ மொவத்தை,
ேத்ைரமுள்ள / No. 204, Denzil Kobbekaduwa Mawatha, Battaramulla

දුරකථන
பதொலைபெசி

ප ොදු
General

ප ොමවාරිව්
ාන ශා මානල වම් ත්
Commissioner Admin / HR

නීති
Legal

වැසුම්
Planning

ගිණුම්
Accounts

විමර්න
ආයතන රි ාන ප්රජා වවලර්නන
Investigation Establishment
Community Development

Telephone

2093156

2092570

2092572

2092571

2092573

2092580

සෆක්වහ / பெக்ஸ்/ Fax

2092577

2092574/2092576

වලබ් ලිපිනය/ பெப்தளம்/Web

www.lgd.wpc.gov.lk

2092582

ඊවේල් /ஈபெயில்/ Email

2092583

lgd@wpc.gov.lk

