සමාජ ස බලගැ
ச

கவ

ட

මෙ< අංකය

හා භසාධන අමාත ාංශය
ம

நலேனா

என

ைக அைம

இல

DDD/HO/11/ITD/01/HRM
……………………………………

My No

MINISTRY OF SOCIAL EMPOWERMENT AND WELFARE

ඔෙ? අංකය
உம

இல ………………………………………

Your No
0නය

4 වන මහල, ෙස

திகதி

පාය, බ තර !ල.

Date

4 வ மா ,ெச சிறிபாய ப தர
ல
4 th floor, Sethsiripaya ,Battaramulla

*ය,ම -ස්0

-1නැ3ම අධ

e-00 නැ1ම වැඩසටහන යටෙ

2015.11.04

………………………………………

ෂ
ෂවI@
ෙවත

මානව ස ප

කළමණාකරන ෙම89:ලය (HRM
HRM) යාව කාAන BCම
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1. ෙමෙත ය8Z* >ලධාNෙය[ෙU ෙතHරFI ඇFල6 කර ෙනHමැ$ න8 එය ඇFල6 කර@න.
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2. =ල[I (Initials) >වැර-ව ඇFල6 කර@න.
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අධ ෂ ජනරා
பணி பாள தைலைமயதிபதி
Director General
Tel:011-2873802/2872202
Fax -011-2889002

අ$ෙ&ක අධ ෂ ජනරා
ேமலதிக பணி பாள தைலைமயதிபதி
ைலைமயதிபதி
Additional Director General
011-2871672
011-2871672

dg@divineguma.gov.lk

adg@divineguma.gov.lk

>ලධා?@ දැQව6 Z?ම සඳහා
අධ ෂ (පාලන)
பணி பாள
(நி வாக )
Director (Administration)
011-2873799
011-2873996
diradmin@divineguma.gov.lk

uධාන
ධාන ගණකාvකා?

பிரதான கண காள
Chief Accountant
011-2869742
011-2869742

finance@divineguma.gov.lk

කා&යාලය
அ வலக
Office

011-2887280

011- 2887722(Hotline)

