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සංවර්ධන නිලධාරි සසේවසේ III සරේණියේසේ තනරට ප ඳ ක රීම  - 2021 

 

උක්ත කරුණ සම්බන්ධයෙන් රාජ්ය යස ාා  ඳාා්  සාා ාා ඳාා්  ඳානන මාාතයාාංශයේ යෙ යා  

මඩවියෙ (www.pabad.lk) යාන්  නියේදන ෙටය්  2021.03.20 දිනැතිා ඳා කර ඇති ඒකාබද්ධ 

යස ාා මධයක්  ජ්නරා්ගය  ිපියයෙි  විිවවිධාන ්රකාරා මධයාඳන මාාතයාාංශයේ ෙ යාත මුක්තක්ත කර 

ඇති ඔබ 2021.04.01 දින සිට 2021.04.09 දින දක්ාා කානෙ තුා යාා මාාතයාාංශයේ ෙ යාත 

රාජ්කාරිෙට ාාර්තා කා ්තතුෙ. ඒ සාා එක් එක් දිස්ත්රික්කානට මදාා දිනෙන් සා යේනාාන් 

මධයාඳන මාාතයාාංශයේ යෙ නින යා  මඩවියෙ ඳා කර ඇත.  
 

01. ඉාත ිපියෙ මුකා  

I. 2021.01.01 දින සිට නා යස ාා ස්ථානයෙ රාජ්කාරි ාාර ගන්නා දින දක්ාා               රු. 

20 000/- දීානාා ඳාණක් යගවූ බා සනාථ කරමින් ආෙතන ්රධානිො විසින් නබා යදන 

ිපියෙ (ආකෘතිෙ 1)  
II. 2021.01.01 දින සිට නා යස ාා ස්ථානයෙ රාජ්කාරි ාාර ගන්නා දිනෙ දක්ාා නිාාඩු 

විස්තර  
ාා 

02. යඳෞද්ගිපක ිපියයගොුකා සාා මාශයේ ය ූලිපක ිපෙවිිප ාන  
I. ජ්ාතික ාැදුුකම්ඳයති  සාතික කා ඡාො ියටඳ්  02 බැගින් 
II. උප්ඳැන්න සාතිකයෙ මු්ග ියටඳතක් ාා සාතික කා ඡාො ියටඳතක් 
III. තනතුරට මාශයේ ය කරන ූලිපක මධයාඳන දුදුදුකම් සනාථ යකයරන මධයාඳන සාතිකාන  

 සාතික කා ඡාො ියටඳ්  02 බැගින් 
IV. විාාා සාතිකයෙ මු්ග ියටඳතක් ාා සාතික කා ඡාො ියටඳතක් 
V. කනත්රොය  උප්ඳැන්න සාතිකයෙ මු්ග ියටඳතක්  ාා සාතික කා ඡාො ියටඳතක් 
VI. කනත්රොය  ජ්ාතික ාැදුුකම්ඳයති  සාතික කා ඡාො ියටඳ්  02ක්  
VII. දරුාන්ය  උප්ඳැන්න සාතිකාන සාතික කා ඡාො ියටඳ්  02 බැගින් 

 

 

03. තවද ඔබසේ වැටුඳ ගිණුම්ගත රීම  සහා, 
I. ඉ්ගලීම් ිපියෙක් ගණකාිවකාරී (යගවීම්)  මධයාඳන මාාතයාාංශයේ   ඉදුරුඳාෙ  බ් තරමු්ගන 

යාත ඉදිරිඳ්  කා ්තතුෙ. 
II. ඉාත ඉ්ගලීාට මදාාා  ඔබය  නාට ඇති බැාංකු ගිණුයම් ඳාස් යඳොය්  සාතික කරන 

නද ඡාො ියටඳතක් (බද්ධ ගිණුාක් යනොවිෙ ්තතුෙ) ඉාත 03. I ිපියෙ සාඟ ඉදිරිඳ්  කා 

්තතුෙ. 
 

 
 



 

04. ්රසූතති නිාාඩු නබා ගැීමාට මාශයේ ය නිනධාරිනිෙන් විසින් ආෙතන සාංග්රායෙ XII ාැනි 

ඳරිච්යේදයෙ මාංක 18 ාන ාගන්තියෙ සාන් විිවවිධාන මුකා   

I. ්රසූතති නිාාඩු නබා ගැීමා සාා ඉ්ගලීම් ිපියෙ 
II. දරු ්රසූතති දිනෙ සනාථ කර කිරීා සාා   

 වාදය ාාර්තායේ මු්ග ියටඳත යාෝ දරුාාය  උප්ඳැන්න සාතිකයෙ ාාණ්ඩිපක 

නිනධාරිෙකු විසින් සාතික කරන නද ියටඳතක්  

 

ඉහත සහන් ලිපි සේඛන  ාජකාරියප වාර්තා රීමසම් දී ඔබ විසින් රැසගන ආ යුරට බවප කාරුණියේකව 

දන්වමි. (සියලු  ඡායා පිපඳ ක අදාළ  ාණ්ඩලික නිලධාරියා විසින් සහතික කල යුරටය.)   
 
 
 
 

දුාාෂිණී කුනතුාංග මුදිප  
යජ්ය ්ස සාකාර ය්ගකම් (ඒකාබද්ධ යස ාා) 
මධයාඳන ය්ගකම් යාුකාට   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


