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සබරගමුව පළාත් සභා ගරු මන්ත්රී,
...........................................,
.............................................,
...........................................
මැතිතුමනි,

මහජන ලපත්සම් කාරක සභාව - ලපත්සම් විමර්ශනය කිරීම.
ලපත්සම්කරුලේ නම :ලිපිනය :කාරණය :ඉදිරිපත් කළ දිනය :මහජන ලපත්සම කාරක සභාව සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ඔබතුමා/තුමිය විසින්ත්ර මා
ලවත ලයාමු කරන ලද ඉහත සඳහන්ත්ර ලපත්සම මතු දක්වා ඇති කරුණ/ කරුණු අනුව මහජන ලපත්සම්
කාරක සභාලේ දී විමර්ශනයට ගත ලනාහැකි බව කාරුණිකව දැනුම් ලදමි.
01. සබරගමුව පළාත් සභාවට වයවසථාානුූලලව පැවරී ඇති විෂයයකට අදාළ කරුණක් ලනාවීම.
(කායශ පටිපාටි රීති 21(1))
02. සබරගමුව පළාතට අදාළව ඉදිරිපත් වූ කරුණක් සම්බන්ත්රධව ලනාවීම. (කායශ පටිපාටි රීති 21(1))
03. අලේක්ිත සහනය පැහැදිලිව සඳහන්ත්ර ලනාවීම. (කායශ පටිපාටි රීති 21(4))
04. විෂයය භාර අමාතයවරයා ලවත ලයාමු කර ලනාතිීමම. (කායශ පටිපාටි රීති 21(5))
05. සමා මණ්ඩලයක/අධිකරණයක/ඔම්ුසථමන්ත්රවරයා ඉදිරිලේ විභාග ලවමින්ත්ර පවතින කාරණයක්/
ලේරුම්කරණය සඳහා දැනටමත් ඉදිරිපත් කර ඇති කාරණයක් වීම. (කායශ පටිපාටි රීති 21(9))
06. ලවනත්:- CS I – 1 ආකෘතිය අනුව ඉදිරිපත් කර ලනාතිීමම.
ලමයට - විර්ථවාසී,

පාලිත නානායක්කාර,
සභා ලේකම්/කාරක සභා ලේකම්,
සබරගමුව පළාත් සභාව.
පිටපත:
01. ගරු සභාපති, කංචන ජයරත්න මැතිතුමා, සබරගමුව පළාත් සභාව - කාරු.දැ.ගැ.ස.

CS E - 1
සබරගමුව පළාත් සභා ගරු මන්ත්රී,
...............................මැතිතුමා/මැතිතුමිය,
........................................................,
....................................................
සභා ලේකම්,
සබරගමුව පළාත් සභාව,
නව නගරය,
රත්නපුර.
ලේකම්තුමනි,

සබරගමුව පළාත් සභාලේ, මහජන ලපත්සම් කාරක සභාව ලවත
ලපත්සම් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වූ ආකෘති පත්රය

තමාට සිදුව ඇති අසාධාරණයක්/ විපතක් සම්බන්ත්රධව ........................................ ....................
යන ලිපිනලේ පදිංචි........................................................................මහතා/මිය/ලමනවිය විසින්ත්ර මා ලවත ඉදිරිපත්
කරනු ලබන.....................................දින දරණ ලපත්සම, සාධාරණ තීරණයක් සඳහා මහජන ලපත්සම් කාරක
සභාවට ලයාමු කරමි.
ලමම කරුණ ලම් වන ලතක් පාලශිලම්න්ත්රතුලේ මහජන ලපත්සම් කාරක සභාවට ලහෝ පරිපාලන
කටයුතු පිළිබඳ පාලශිලම්න්ත්රතු ලකාමසාරිසථට ලහෝ අධිකරණයකට ලහෝ ලයාමු කර ලනාමැති බව, ඒ සම්බන්ත්රධලයන්ත්ර
වගකිව යුතු නිලධාරීන්ත්ර ලවත ලයාමු කර සහනයක් සැලසී ලනාමැති බව හා අදාල විෂයය භාර පළාත්
අමාතයවරයාට අියයාචනයක් ඉදිරිපත් කර සහනයක් සැලසී ලනාමැති බව මම ලමිනන්ත්ර ්රකාර් කර සිටිමි.*
ඒ අනුව ලමම ලපත්සම සබරගමුව පළාත් සභාලේ,මහජන ලපත්සම් කාරක සභාලේ දී විභාග කර
විසදුමක් ලබා දීමට සුදුසු බව මම සහතික කර සිටිමි.
එලමන්ත්රම ලමම ලපත්සම කැඳවන දිනට මහජන ලපත්සම් කාරක සභාවට සහභාගී වන බවද
ලමිනන්ත්ර තහවුරු කරමි.
ලමයට - විර්ථවාසී,
දිනය :- ..........................................

*අනවර්ය වගන්ත්රතිය කපා හරින්ත්රන.

.............................................................................
ගරු පළාත් සභා මන්ත්රීතුමාලේ/මන්ත්රීතුමියලේ අත්සන
.................................................................................
ගරු පළාත් සභා මන්ත්රීතුමාලේ/මන්ත්රීතුමියලේ නිල මුාව

කායශාලීය ්රලයෝජනය සඳහා
ගරු සභාපතිතුමනි,
ඉහත සඳහන්ත්ර කරුණු වලට අනුව සබරගමුව පළාත් සභා ගරු .................................................

මන්ත්රීතුමාලේ/මන්ත්රීතුමිය විසින්ත්ර ............................
දින ඉදිරිපත් කරන ලද ලපත්සම සබරගමුව පළාත්
සභාලේ....................දින සභා කටයුතු සහ පහසුකම් පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් ලකාට...................දින සභා
නයාය පත්රයට ඇතුළත් කිරීම සුදුසු බව කාරුණිකව නිලදශථර්කරමි.

සභා ලේකම්/කාරක සභා ලේකම්,
සබරගමුව පළාත් සභාව.
අනුමත කරමි/ලනාකරමි.

සභාපති,
සබරගමුව පළාත් සභාව.

