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4 වන මහල, ෙස
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Date

4 வ மா ,ெச சிறிபாய, 1 க ட , ப தர
ல
4 th floor, Sethsiripaya , 1st Stage, Battaramulla

-ය.ම ස්1
2නැ4ම අධ ෂව56,
-ය.ම 7ාෙ89ය ෙ ක:ව56,
-ය.ම ;ලස්ථාන කළමණාක5ව6 ෙවත.
1 නැ2ම අ3 ආදාය ලා6 ප7! හ8නාගැ9ෙ ස:;ෂණ ප>කා
ප>කා ප ඝණක ගත DEම ස බ ධ WXY වැඩ [ව
උ ත ක5ණ ස:බ6ධව, 2නැ4ම සංව)ධන ෙදපා)තෙ:6Eව මF6 ෙ: වන 2ට Hයා_මක
Hයා_මක කර 'ෙබන 2නැ4ම අi ආදාය:ලා•
පI හJනාගැLෙ: සM ෂණය II අ යර 2016.06.10 වන න අවස6 කරන ෙලස මෙ] අංක DDD/HO/SW/15/08 සM II හා
2016.06.01 නැ' OPය මF6 ද6වා ඇත.
02.
තවද, ෙ: වන 2ට I අ යර හා II අ යර සM ෂණ කටRE අවස6 කර ඇ' සM ෂණ ප1කා
ප1 අy‹Vක අංක P†ෙවලට Xාම
SළධාT වස: මUටV6 නැවත පT ෂා කර බලා,
බ
ඒවාෙo අiපාi ඇ_න: නැවත අදාල Xාම
ම SළධාT ෙකgUඨාශෙo,
ෙකgUඨාශෙo 2නැ4ම සංව)ධන
SළධාT මF6 ඒවා Sවැර කර ෙවන ෙවනම Xාම
Xා SළධාT ෙකgUඨාශ අyව ෙව6 කර, ‚ර ƒතව අදාල සM ෂණ ප1කා තබා ගැLෙ:
වගYම ;ලස්ථාන කළමණාක5ට පැවෙ).
උදා. ෙලස:- අදාල සM ෂණ ප1කාෙ[ 7'ලා\යාෙ]
'ලා\යාෙ] පIෙ
කල RE ෙ[.

2යද: 7මාණය
7මාණය වැb „ ආදායම ඊට වඩා අi න: ඒ P†බඳ අවධානය ෙයgx

03.
සM ෂණ ප1කාෙ[ අංක 04 යටෙ_ ඇ' පIෙ සාමාන මා-ක ආදායම යටෙ_ ‡මනා මF6 ලබන ආධාර යටෙ_ ෙවන_
ය6න සඳහ6 කර ඇ' a5ෙ[ වැbcd ආධාර සහ වfගi
වf
ආධාර, ඇEල_ කල RE ෙ[.
04.
සM ෂණ ප1කාෙ[
කාෙ[ ඇEල_ ෙතgරE5 h-J ෙලසh6 ෙවනස් ෙනgකල REය.
REය ස:ˆ)ණ කරන ලද සM ෂණ ප1කාෙ[
ප1
අiපාiව ය: ෙතgරEර සංෙශkධනය කර6ෙ6න: එම fm:භෙo/පIෙ
fm:භෙo පIෙ ගෘහ ;Oකයා සමඟ සාක‰ඡා කර සංෙශkධනය hTෙ:
වගYම ;ලස්ථාන කළමණාක5
ණාක5 ෙවත පැවෙ).
පැවෙ)
06.
එ එ 7ාෙ89ය
ෙ89ය ෙ ක: ෙකgUඨාශයට අදාලව I හා II අ යර යටෙ_, සM ෂණ කටRE අවස6 කර ඇ' ප1කා
ප1 වසර 05 ;
යන ෙත; ර;?තව තබාගැ9මට ;ලස්ථාන කළමණාක5 7ාෙ89ය
7ා
ෙ ක: සමඟ සාක‰ඡා කර ‹මව_
මව_ වැඩP†ෙවල සකස් කල RE
ෙ[. තවද, ෙමම ස:;ෂණ
:;ෂණ ද ත ප ඝණකගත DEෙ අF;ෂණ කටGH සෘJවම Kලස්ථාන කළමණාකOට පැවෙP.
පැවෙP
07.
ස:ප_ ප1කා
කා පrඝණකගත hTමට අදාල tuv වැඩx.ව ෙමම ෙදපා)තෙ:6Eව 2-6 සං2ධානය කරV6 පවa.
පවa ෙමම
tuv වැඩසටහන සඳහා එ 7ාෙ89ය
ෙ89ය ෙ ක: කා)යාලයh6 මනා පrඝණක දැyම
දැyම ඇ' 2නැ4ම සංව)ධන SළධාT6 ෙදෙදෙනf
සමඟ ;ලස්ථාන කළමණාක5 ද අSවා)ෙය6 සහභා{ 2ය REය.
REය එම ;ලස්ථාන කළමණාක5ෙ] සහ 2නැ4ම සංව)ධන SළධාT6
ෙදෙදනාෙ] ෙතgරE5 පහත ආකෘ'යට අyව,
අyව 2016.06.20 වන නට ෙපර, ඔබ ස්1 කෙo ස්1
2නැ4ම අධ ෂ මF6 මා ෙවත
එවන ෙලස ද6වා -dV.
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ච Uා Vම ංහ
අධ ;ෂ ජනරා!
Pටපත:-

TelFax -

E-mail-

01. ස්1

අධ ෂ ජනරා
பணி பாள தைலைமயதிபதி
Director General
011-2873802/2872202
011-2889002
dg@divineguma.gov.lk

ෙ ක:/ ස්1

2නැ4ම අ'ෙ)ක අධ

අ'ෙ)ක අධ ෂ ජනරා
ேமலதிக பணி பாள தைலைமயதிபதி
Additional Director General
011-2871672
2871672
011-2887280
2887280
adg@divineguma.gov.lk

ෂ ජනරා

- කා.දැ.ගැ.ස.

අධ ෂ (පාලන)
பணி பாள
(நி வாக )
Director (Administration)
011-2873799
011-2873996
diradmin@divineguma.gov.lk

කා)යාලය
அ வலக
Office

011-2887280

011- 2887722(Hotline)

