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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

අYෙ8ක අධ ෂ ජනරා
ேமலதிக பணி பாள தைலைமயதிபதி
Additional Director General
011-2861994

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

කා8යාලය
அ வலக
Office
011-2889046

dgdivineguma@gmail.com

anuradhakum@yahoo.com

hrddivineguma@gmail.com
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4Yලා‡ කළමනාකරන ෙමWXVලය (CRM) යාව නාUන ABම 'න 100 වැඩසටහන යටෙL ග-මාන මˆට‰0
ස-පL පැYකඩ සකස් ABම ආර-භ කර ඇත. ෙමම ෙතWර</ 4Yලා‡ කළමණාකරනය (CRM) ෙමWXVලය
මŠ0 ප>ගණකගත කල V<ය. ෙමම කා8ය ‹ට ෙපර $dකල ප>'ම 4ජාŒල බැං• හා 4ජාŒල බැං• ස‰Y මŠ0
$dකල V< අතර දැනට ඇY Žාම NලධාB ෙකWˆඨාශ මˆට‰0 නාම ෙ ඛණයට අදාල ග-මාන නාම ෙ ඛණය
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