මෙP අංකය
என இல
My No

……………………………………

ඔෙS අංකය
உம
இல ……………………………………
Your No
+නය
திகதி

……………………………………

Date

4 වන මහල, ෙස
පාය, බ තර ල.
4 tJ khb nrj;rpupgha gj;juKy;y
4 th floor, Sethsiripaya ,Battaramulla

+,නැ-ම ච0 ෙ ඛ අංක 2015/05/1.
2015
&'නැ)ම *ජා
ජා +ල බැං. කළමනාක1ව2,
කළමනාක1ව2
&'නැ)ම *ජා +ල බැං. ස45 කළමනාක1ව2 ෙවත.

"අෙ9
අෙ9 කම :කග - සකJAවම ඇL කර ."
ංහල/ => අ? අ@A උ සවයට සමගාEව,
සමගාEව ඉNA OවTධන
O
හා
අ? අ@A උ සව වැඩසටහන - 2015
01.

ෙ7 වන 'ට 9.: කර ඇ5 අතර
අතර, ඉහත චYෙ
ෙ ඛනෙE පහත සඳහ2 ෙCද යටෙ: ද වා ඇ5 ක1[
සංෙශ>ධනය ෙකෙ@.
i. අංක 04 යටෙ: A 4.5 ෙCදය.
එන7 3.4 ෙCදෙE ද වා ඇ5

පj& එ

FGම අ9වා@ය වන අතර, එෙලස එ

වසමF2 1.75,000/වසමF2 1.75,000/-

තැ2පT ඒකරාhකරණය
තැ2පT ඒකරාhකරණය Q

ඇ:න7 ෙහ> Hර5ලාI2 අq වස7 වr2 එෙලස 1.75,000/-

ඒකරාtකරණය Q ෙන]මැ5

'ට සමස්ත බැං. කලාපෙE තැ2පT එකTව අවම 1.ල ෂ 5

ෙහ> එය ඉ මවා ඇ:න7

පමණ , එම බැං.ෙව2 අu1\ උ:සවය සඳහා 'යද7 දැGමට අUමැ5ය ලබාෙද4.

02.

එෙම2ම (i) යටෙ: ද වා ඇ5 ඉල කය ස7P@ණ Q ඇ5 බැං. සඳහා පමණ
බැං. අංශෙය2 *5Pරණය
5Pරණය FGමට කටST කරU ලැෙV.
ලැෙV

03.

චYෙ
ෙ ඛෙE අෙන.: ක1[ තව\රට: ෙන]ෙවනස්ව පව^.
පව^

1
1.15,000/-

එ_.`මනපාල,
අධ

ෂ ජනරා .

Gටප

:-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ෙ ක7, 9වාස හා සමෘbc අමාත ාංශය
ාං
dයeම &ස්f ෙ ක7ව12
dයgම *ෙbhය
ෙbhය ෙ ක7ව12.
ක7ව12
*ධාන ගණකාcකාj, &'නැ)ම සංව@ධන ෙදපා@තෙ72Tව
*ධාන අභ 2තර 'ගණක,
'ගණක &'නැ)ම සංව@ධන ෙදපා@තෙ72Tව
'ගණකාcප5
dයeම කළමනකා1ව2,, &'නැ)ම *ජා wල බැං. ස45

රකථන/ ெதாைலேபசி/Telephone:
ෆැ ස්/ ெதாைலமட /Fax:
ඊ-ෙ / மி ன ச /E-Mail:

අධ ෂ ජනරා
பணி பாள தைலைமயதிபதி
Director General
011-2872202
011-2889002

අ5ෙ@ක අධ ෂ ජනරා
ேமலதிக பணி பாள தைலைமயதிபதி
Additional Director General
011-2861994

dgdivineguma@gmail.com

anuradhakum@yahoo.com

- කා.දැ.ස.
- කා.දැ.ස.
- කා.දැ.ස.
- අ.ක.ස.
- අ.ක.ස.
- අ.ක.ස.
- අ.ක.ස.

අධ ෂ (පාලන)
பணி பாள (நி வாக )
Director (Administration)
011
011-2873799
011
011-2873996

කා@යාලය
அ வலக
Office

011-2889046
011-2887722
hrddivineguma@gmail.com

