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ය ම

නැ ම ජා ල බැං" ස#$ කළමනාක&ව' ෙවත,
ෙවත

2014 අයවැය ෙය"ජනා ම&' හ)'වාෙද+ ලැ- රජෙ/ 0ලධා2'ට ය45පැ ලබා8ෙ9
වැඩසටහන යටෙ; <නැ=ම සංව?ධන ෙදපා?තෙ9'4ෙA ෙසXවෙ/ 0Y4 0ලධා2'ට <නැ=ම
Bජා
ජා Cල බැංD සEF <G' හ)'වාෙද+ ලබන 5. 50,000/- ණය ෙය"ජනා [මය
[
1.

හැH' ම
ද+ හා -ම ස.පාදන අමාත ාංශෙQ
ාං
මැ හ@Xම මත රජෙQ ෙBෂ්m Nලධා>' සඳහා සහනදාT #ලකට
ලබාෙද0 ලබන ය1&පැ ,
නැ ම සංව ධන ෙදපා තෙ.'1ෙ2 ස් ර කා ය ම5ඩලය සඳහා ද
ලබාෙද0 ලබන ප89ම 1ල නැ ම ජා ල බැං" ස#$ය
' සහනදාT ෙපZ[ අ0පාතයB මත &.
&
50,000/- ක උප>මයට යට@ව ණය දලB ලබාCමට කටD1 ෙකෙ .

2.

අරCණ
2.1

3.

ෙසEවක අFෙ EරණයB
රණයB ඇ$ වන ප>
නැ ම ජා ල බැං" වැඩසටහනයටෙ@ සහනදාT ණය
දලB ලබාගැIමට ප89ම ඇ$ JKම.
JKම
2.2
LMකම අවම JKමට හා ජාවෙO nවන මoටටම උසස් JKමට සෘq දායක@වයB සපයන
නැ ම සංව ධන ෙදපා තෙ.'1ෙ2 Nලධා>'ෙO කා යය පහ8ව ඇ$ JKම.
JKම
2.3
රජෙQ Nලධා>'ෙO කා යBෂමතාව හා ඵලදාTතාව ව ධනය JKම සඳහා රජය ෙගන ය0 ලබන
Uයාදාමය
යාදාමය ශB$ම@ JKමට නැ ම ජා ල බැං" සහ බැං" ස#$වල දායක@වය ලබාCම.
ලබාCම
ෙය"ගLතාවය
3.1

ද+ හා -ම
ම ස.පාදන අමාත ාංශය
ාංශය මr' N"@ කර ඇ$ අයවැය ච- ෙ+ඛ අංක 2/2014 අ0ව
8V8ක. ලබන Nලධා>' අත>',
නැ ම සංව ධන ෙදපා තෙ.'1ෙ2 ස් ර කා ය ම5ඩලය ෙසEවය"Xම
ය"
හා ඉ > ෙසEවා කාලය
අවම වශෙය' අW&V 2 B $tම. ( vාම ලැtමට ෙපර )

3.2
4.

ණය Mමාව, ෙප N අ+පාතය හා ආපP ෙග ෙ9 කාලය.
කාලය
4.1
4.2
4.3
4.4

උප>ම ණය දල
- &. 50,000/- J.
ණය ආප8 ෙගXෙ. කාලය
- මාස 48
වා Yක ෙපZ[ අ0පාතය
- 6.5%
ණයක&ෙO ස්ව\ය කැමැ@ත මත ආප8 ෙගXෙ. කාලය මාස 48 , 36,
36 24 B අත>' එකB
ෙත]රා ගත හැක.
අධ Bෂ ජනරා+

ன

ச

/E-Mail:

ධාන ගණකාzකාK

කා යාලය

பணி பாள (நி வாக )

பிரதான கண காள

அ

Director General

Director (Administration)

Chief Accountant

Office

Qරකථන/ ெதாைலேபசி/Telephone: 011-2669703
ෆැUස්/ ெதாைலமட /Fax:
011-2669709
ඊ-ෙ9 / மி

අධ Bෂ (පාලන)

பணி பாள தலைமயதிபதி

dgdivineguma@gmail.com

வலக

011- 2669700

011-2685888
2685888

011-2669725

011-2678203

011-2695579
2695579

011-2669725

hrddivineguma@gmail.com

divinegumaaccbranch@gmail.com

5.

අරCද
5.1

ෙමම ෙශEෂ ණය වැඩසටහන නැ ම ජා ල බැං" ස#$ හරහා Uයා@මකෙ2. ඒ සඳහා අවශ
අර ද+ නැ ම ජා ල බැං" ස#$වල ෙBත අංක 9404 දරණ Š‹ෙ. ඇ$ ෙශEෂය' පදන.
කරෙගන Uයා@මක කළ D1ය.

5.2

බැං" ස#$ බල ෙŒශයට අය@ Nලධා>'ට ණය අර ද+ සැප•මට මාණව@ ද+ ෙනZමැ$
අවස්ථාවකC ස්•BකෙQ බැං" හා බැං" ස#$ ෂය භාර ස්•B නැ ම Nලධා>යා
' සමස්ත
ස්•BකෙQ ණය අවශ තාවය සලකා අ$>Bත අර ද+ ඇ$ නැ ම ජා ල බැං" ස#$ ෙවත
ණය අයM.ක& ෙයZ JKමට ක‘න#' කටD1 කළ D1ෙ2. ෙම’ Nලධා>යා අපහ8තාවයට ප@
ෙනZවන අD>' කටD1 JKම ඒ ඒ නැ ම ජා ල බැං" ස#$ කළමනාක& හා ස්•B නැ ම
Nලධා>' වග බලාගත D1ය.
“Œග[ක ද[' දැනටම@ ෙමම වැඩසටහන යටෙ@, ය1& පැ ලබාග@ Nලධා>' අදාල
ණය වැඩසටහන යටෙ@ $“ ණය JKම ඉඩෙද0 ලැෙ„.

5.2

6.

7.

8.

ස9පාදනය හා \යා;මක ]^ම.

දල ෙමම

ණය අය)9ක5 ස`රා ගත Y4 ෙක 'ෙaG.
6.1

ණය දෙ+ වා>කය අයM.ක&ෙO වැ”ෙප' මා කව අය කළ D1 අතර, ෙසEවකයාෙO
JK. ණය දෙ+ වා>ක හා ෙපZ[ය සමඟ එක1ව 40% ෙනZඉBම ය D1ය.

ය

අ•

6.2

6.1 ’ 8V8ක. ස“රන රජෙQ Nලධා>' ෙදෙදන" ඇප වශෙය' ඉ >ප@ කළ D1ය.

6.3

Nලධා>ය"ට ලබාෙදන ලබන “Œග[ක ණයB ෙලස ෙමම ණය ලබා ය D1 අතර, නැ ම ජා
ල බැං" ස#$ෙQ
නැ ම vම ශB$ ඉ1&. Š‹මB ණය අයM.ක& වෘත කළ D1ය.
ආර.භක තැ'ප1 දල &. 500/- B ෙ2.

ණය අය)9]2ෙ9 බල Bෙaශය
7.1

ෙŒ—ය ෙ+ක. ෙකZoඨාශයකට අය@ Nලධා>ය" තම බල ෙŒශයට අය@
බැං" ස#$ෙය' ණය අයM. කළ D1ය.

නැ ම ජා

ල

7.2

නැ ම සංව ධන ෙදපා තෙ.'1ෙ2 ධාන කා යාලය, කලාප කා යාල, ස්•Bක කා යාල
ෙහ] ෙවන@ කා යාලයක ෙසEවෙQ ND1 අය ඔW' ස් ර ප ං™ ෙŒ—ය ෙ+ක. ෙකZoඨාශයට
අය@ නැ ම ජා ල බැං" ස#$ෙය' ණය අයM. කළ D1ය.

ණය අය)9 ]^ෙ98 භා<තා කළ Y4 Nය<N හා අය)9 පe.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

ණය අයM. පmය (ඇ ‹ම 01 ’ සඳහ' ආකෘ$ පmය)
මා ක වැ”ෙප' අවකරණය JKමට කැමැ@ත දැB W [šය. (ඇ ‹. - 02)
ණය Š 8. පmය. (ඇ ‹ම 03)
ඇපක& කාශය ණය ලබාග@ Nලධා>', šLබඳ අදාල අංශවලට ෙයZ කරන [šය (ඇ ‹ම 04)
ණය හා වා>ක අය JKෙ. -මෙ2දය. (ඇ ‹ම - 05.1 , 05.2, 05.3, 05.04)
ෙසEවා සහ$කයB ඉ >ප@ කළ D1ය.
ණය ලබාග@ NලධාK' šLබඳ අදාල අංශ ෙවත ෙයZ කරන [šය. (ඇ ‹ම - 06)

9.

ණය Cදල 0දහස් ]2ෙ98 අදාල gh9 සටහ'
හර
බැර

-

ලැ9ය D1 ණය Š‹ම - ෙසEවක ය1& පැ (ෙBත අංක 7102)
ද+/ ජංගම Š‹ම

ණය ද+ Nදහස් JKෙ.C, “Œග[ක ණය ෙලජ ණය කා› , ණය ෙතZර1& ෙරœස්ත හා ණය පාලන
ෙලජ වල සටහ' කළ D1ය.

මා ක ණය වා>ක අයකර ගැIෙ.C, ලැෙබන ෙචBප@ බැං" ගත කර උපල„z W ප8 පහත Š‹. සටහ'
තබා වා>ක හා ෙපZ[ය අයකර ගත D1ය.

හර
බැර
හර
බැර
බැර

- ග‹ෙද0ක&ව' තැ'ප@ කළ ෙචBප@ Š‹ම
- නැ ම vම ශB$ ඉ1&. Š‹ම
- නැ ම vම ශB$ ඉ1&. Š‹ම
- ලද ෙපZ[ V' ණය Š‹ම (ෙBත අංක 5007)
- ලැ9ය D1 ණය Š‹ම ෙසEවක ය1&පැ (ෙBත අංක 7102)

ඉ' අන1&ව “Œග[ක ෙලජ සහ අN"@ පාලන හා ණය කා›වල සටහ' තැtමට කටD1 කළ D1ය.

10.

ණය

දල ආප8 ෙගXමට ෙපZෙරZ'V W නය ෙනZසලකා හැර අදාල කා යාලය ෙහ]

නැ ම කා යාල

ව[' වා>ක දලට අදාල ෙචBපත ලද නය ණය වා>කය හා ෙපZ[ය ෙග ය D1 නය සලකා Š‹.ගත
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