සමෘද්

සංව ධන නිලධා න් බඳවා ගැනීම
සමෘද්

සංව ධන ෙදපා තෙ න්තව

2016.01.14 දන නිකත්කල 1950 අංක දරණ
ලංකා පජාතාන්තක
ි සමාජවාද ජනරජෙය් ගැස
පතය හා 2016.01.29 දනැතව නිකත්කල 1952 අංක දරණ
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාද
ජනරජෙය් ගැස පතයට අනුව 2016.09.18 සහ 2017.04.01 දනවල පැවැත තරඟ භාගෙය් සහ ඒ
ෙවනුෙ වන් පැවත ව හගත ස මුඛ ප ෂණෙය් පතඵල මත සමෘද්
සංව ධන
ෙදපා තෙ න්තෙ
සමෘද්
සංව ධන නිලධා IIIවන ෙශ් යට ෙත රාගත් අයෙග් නාම
ෙල්ඛනය දස්ති අනුව පහත දැ ෙ . අදාල පත්
පදානය ග
සමාජ ස බලගැන් ,
සුභසාධන සහ කන්ද උඩරට උ මය පළබඳ අමාත ග එස්. . දසානායක අමාත තමාෙග්
පධානත්වෙයන් 2017.11.15 දන ෙප.ව. 10.00 ට සුගතදාස ගෘහස්ථ ඩාංගනෙය් ද සි ෙකෙ .
සමෘද් සංව ධන නිලධා ෙත රාගැනීෙ තරඟ භාගය සඳහා 78525 ක පමාණය ෙපනී
සි අතර, ඉන් සමත් වෙ 9316
පම . දස්ති ක අනුව පවතන පරප්පාඩු ගණන මත සිංහල
/ ෙදමළ මාධ ෙයන් 5578
ස මුඛ ප ෂණය සඳහා කැදවන ලද. එහි ද භාඟය හා
ස මුඛ ප ෂණෙය් පතඵල මත පහත නිලධා න් ෙත රාගන්නා ලද. 2009.02.20 දන නිකත්
කරල ලද අංක 1589/30 අත ෙශ්ෂ ගැස පතය මඟින් පල කරන ලද
ලංකා පජාතාන්තක
ි
ජන රජෙය් රාජ ෙස්වා ෙකා ෂන් සභාෙ කා ය ප පා ක ත 77 අනුව “අදාල ප ද ල ත
භාගය න් හා/ෙහ වෘත්තය ප ෂණය න් පසුව ලකණ ලබා ෙදනු ලබන ස මුඛ
ප ෂණය පැවැත් ය යුතය ඇත්න , අය ක වන් ල ත භාගෙය් ද හා/ෙහ වෘත්තය
ප ෂණෙය් ද ලබාගත් ලකණ ස මුඛ ප ෂණ ම ඩලයට ලබා ෙනාදය යුත වන්ෙන් ය.
කමන ෙහ්තව නිසාවත් ල ත භාගයක හා/ෙහ වෘත්තය ප ෂණයක පතඵල පත්
බලධරයා සින් පත්
පළබඳව අවසාන තරණය ගන්නා ෙත , පසිද්ධ ෙනාකළ යුත
වන්ෙන් ය එහි රහස භාවය උප ම වශෙයන්
ය යුත වන්ෙන් ය.” ඒ අනුව 2017.11.15 දන
පත්
පදානෙයන් පසු භාගයට ෙපනී සි සිය ම භාග අෙප් ෂකයන්ෙ ග් පතඵල ඔවන්ෙග්
පද්ගලක ලපනයන්ට එ මට කටයුත සලස්වා ඇත.
සමෘද් සංව ධන නිලධා තනතර සඳහා ෙත රාගත් අය 2017.11.16 දන අදාල දස්ති ෙල්ක
කා යාලයට වා තා කල යුත අතර, ඉන්පසුව
ලංකා යුද්ධ හමුදාව මඟින් සං ධානය කරනු
ලබන නායකත්ව පහුණ වැඩසටහනට සහභාගි ය යුත ෙ . ඊට අදාල උපෙදස් පතිකාව නාම
ෙල්ඛනෙයන් පසුව ද වා ඇත.

