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Date

ල.

4 tJ khb nrj;rpupgha gj;juKy;y
4 floor, Sethsiripaya ,Battaramulla

$%නැ'ම (ජා
ජා )ල බැං, ස./ කළමනාක2ව4 / (ජා
ජා )ල බැං, කළමනාක2ව4 ෙවත.
ෙවත

ජාත,-තර
-තර කා-තා .නය සමර0-,
සමර0- . යමාතා ඉ9: තැ-ප9 ;ව=ධන
ව=ධන වැඩසටහන - 2015
1. හැ2-3ම.
2015 මා67 08 ජාත 4තර කා4තා $නය සමර.4,
සමර.4 $%නැ'ම (ජා
ජා )ල බැං, හරහා $Zයමාතා ඉ72L තැ4ප7
(ව6ධන
ව6ධන වැඩසටහන $ය= කර> ලබ?.
ලබ?
අපෙB කා4තාව / ගෘහEය ගෘහ පාලනය හරහා සකF2වමට G තැන ලබාෙදන අතර,
අතර එම ආද6ශය තවbරට=
ෙපIෂණය කර.4 ඉ72L තැ4ප7 අංශෙය4 ඇයව නව පZචයකට ෙයVGකර, ඔc4ෙB ආ6Rක ත=වය /රසාර
MNමට=, එP ආ6Rක (/ලාභ
/ලාභ රටක සංව6ධනයට ෙයVG MNමට $Zයමාතා TUL සඳහා තැ4ප7 [ස්MNමට=,
Nමට=
නව TUL ආරLභ MNමට ෙයVG MNම ෙමම (ව6ධන
(
වැඩසටහs4 අෙY ෂා ෙකෙ6.
ෙකෙ6
ෙමම ඉ72L වැඩසටහන, නව රජෙW $න 100 Xප ව ාYත වැඩසටහනට නව අ2ත
ෙකෙ6.

ලබාXම තවbරට= අෙY ෂා

2. අෙ6 7ත ඉ9: ;ව=ධන
ව=ධන වැඩසටහන
2.1. Xප ව ාYත $%නැ'ම (ජා
ජා )ල බැං, 1074 kරා ඉ72L වැඩසටහන $ය= කළ h7ය.
h7ය ෙමම ඉ72L (ව6ධන
වැඩසටහන $Zයමාතා ඉ72L තැ4ප7
තැ4ප7 TUL සඳහා පමණ තැ4ප7 [ස්කරන අතර,
අතර එම|4 2. .}යන 200 ක
තැ4ප7 [ස්MNමට අෙY ]තය.
2.2. සමස්ථ ඉල කය $%නැ'ම (ජා
ජා )ල බැං, අතර සමා>පා/කව ෙබX යන අතර,
අතර එ
අවම වශෙය4 2. 200,000/- ක අවම තැ4ප7 Gදල [ස් MNම අෙY ෂා ෙකෙ6.

$%නැ'ම (ජා
( )ල බැං,ව

2.3. Xප ව ාYතව $Zයමාතා ඉ72L TUL 25000 අe/4 ආරLභ MNමට ඉල ක කරන අතර,
අතර නව සහනාධාර
ලැaමට FbFකL ලබන පc වල කා4තාව4 ඇ7e fයeම කා4තාව4 ඉල ක කර ෙමම ඉ72L (ව6ධන
(
වැඩසටහන gයා=මක කල h7ය.. ෙමP X එ එ $%නැ'ම (ජා
ජා )ල බැං,වක අe/4 $Zයමාතා TUL 25
ආරLභ MNම අෙY ෂා ෙකෙ6.
2.4. $%නැ'ම (ජා )ල බැං, වල අiය
ය TUL ෙලස හjනාෙගන ඇ/ fයeම $Zයමාතා TUL නැවත සiය TUL
බවට ප= MNම.
2.5. ජා/ක ඉල ක සkරා ගැlමට එ එ $%නැ'ම (ජා
( )ල බැං, සඳහා ඉල ක X ඇ/ අතර, එම ඉල ක
සා6ථකව සkරා ගැlමට බැං, බල (ෙuශයට අය= fයvම වසL අතෙ6 ඉල ක ලබා $ය h7ය.
h7ය
2.6. $%නැ'ම (ජා )ල බැං, වල ඉල ක,
ක එක7 කර $%නැ'ම (ජා )ල ස./ෙW ඉල කය සකස් කර ගත h7ය.
h7ය

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

අ/ෙ6ක 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

කා6යාලය
அ வலக
Office
011-2889046

dgdivineguma@gmail.com

anuradhakum@yahoo.com

hrddivineguma@gmail.com

3. ;ව=ධන වැඩසටහෙනJ කාල මාව
2015 මා67 08 $න fට 15 ද වා කාලය kරාවට (ව6ධන වැඩසටහන $ය= කර ඉල ක සkරා ගත h7ය.
4. ;චාරණ වැඩසටහන හා සම: සටහන

ලබාMම

4.1.

ඉ72L (ව6ධන වැඩසටහන ~•බඳ ජනතාව දැ>ව= MNම සඳහා ෙෂ€• sලධාN4 හා (ජා සං%ධාන
නායක?4 හරහා fbකල h7ය. තවbරට= දැ>ව= MNමට අෙY ෂා කරන බැං, සඳහා අ=ප‚කාව Gƒණය කර
ෙබදාහැNමට ඉඩෙද> ලැෙ„. ඒ සඳහා $%නැ'ම (ජා )ල බැං,වM4 2. 1000 උපZම Gදල %යදL කර, වැය
TUම - බැං, (ව6ධන TUමට හර කර සටහ4 තැ‡ය h7ය.

4.2.

(චාරණ අ= ප‚කාව fයvම බැං, ෙව>ෙව4 Gƒණය MZම සLබ4ˆකරණය $%නැ'ම (ජා )ල බැං,
ස./ය fbකල h7ය.

4.3.

ෙමම ඉ72L වැඩසටහන යටෙ= දැනටම= පව/න $Zයමාතා ඉ72L TUමකට ෙහI නව $Zයමාතා TUම
ආරLභ කරන අවස්ථාවක එකවර 2. 1000
ෙහI ඊට වැŠෙය4 ඉ72L කරන TUL P.ය4ට fPවටන
සම2ව ලබාXමට හැක. fPවටන සම2 ෙව>ෙව4 උපZම 2. 10,000/- ක Gදල බැං, අරGද}4 වැය MNමට
අවසර ඇත.

4.4.

සම2 fPවටනය ෙතIරාගැlම හා .ලX ගැlම )ල %s%දභාවය [ෙකන පZ$ fbකල h7ය. ෙමම සම2
සටහන ෙතIරා ගැlෙL X බැං,වට (චාරණ සහෙයIගය හා ‹6/නාමය අ=ප= කර ගැlමට හැMවන පZ$ fb
කල h7ය.

5. .NනැOම ;ජා Pල බැංQ ස0R වල කා=යභාරය
$%නැ'ම (ජා )ල බැං, ස./ ම|4, තම බල (ෙuශයට අය= බැං, වල gයා=මක ෙමම (ව6ධන වැඩසටහන
සා6ථක ෙලස gයා=මක MNමට අවශ මඟෙප4•ම හා සහෙයIගය ලබා$ය h7ය
6. ;ගR වා=තා ලබාMම.
6.1. ඇGUම 01 P සඳහ4 ආකෘ/ය sfෙලස සLŽ6ණ කර (ග/ය 2015/03/20 ට ෙපර (ජා )ල ස./යට ලබා$ය
h7ය.
6.2. $%නැ'ම (ජා )ල බැං, ස./ %f4 බැං, ව}4 ලබාග= (ග/ය 2015/03/27 ට ෙපර ඇGUL - 02 P සඳහ4
පZ$ සකස් කර $ස්‚ $%නැ'ම අධ ෂ ෙවත ෙයVG කල h7ය.
6.3. $ස්‚ $%නැ'ම අංශය %f4 2015/04/05 ට ෙපර fයvම (ජා )ල බැං, වල (ග/ය සකස් කර $%නැ'ම (ජා
)ල බැං, අංශයට කŠන.4 ලබා$ය h7ය.

Uන-දා WයXY,
අධ, ෂ ( \] Pල,),
අධ, ෂ ජනරා ෙව_වට.
Wටප
1.
2.
3.
4.
5.

:-

ග2 අමාත 7මා - sවාස හා සමෘu• කටh7 අමාත ාංශය
ෙ කL - sවාස හා සමෘu• කටh7 අමාත ාංශය
අ/ෙ6ක අධ ෂ ජනරා - $%නැ'ම සංව6ධන ෙදපා6තෙL47වfයvම $ස්‚ $%නැ'ම අධ ෂව24
fයvම (ාෙu•ය ෙ කLව24
6. (ධාන අභ 4තර %ගණක
-

කා.දැ.ගැ.ස.
කා.දැ.ගැ.ස.
කා.දැ.ගැ.ස.
දැ.ස. හා අ.ක.ස.
අ.ක.ස.
අ.ක.ස.

