මෙ, අංකය
DDD/HO/MF/05
என இல………………………………………
My No
ඔෙ1 අංකය
உம
இல………………………………………
Your No
2නය
திகதி

4මහල, ෙස

පාය, බ තර

2015/04/16
………………………………………

Date

ල.

4tJkhbnrj;rpupghagj;juKy;y
4floor, Sethsiripaya ,Battaramulla

23නැ4ම ච6 ෙ ඛ අංක 2015/05/04

34නැ6ම 7ජා 8ල බැං; කළමණාක>ව@,
34නැ6ම 7ජා 8ල බැං; සB කළමණාක>ව@ ෙවත,

ංහල / >? අ@

අAB උ සවයට සමගාGව, ඉIB JවKධන හා

අ@

අAB උ සව වැඩසටහන - 2015

01.

ඉහත E ෂය යටෙG H;G කර ඇ Jංහල / K@L අMG අN>L ඉO>P 7ව ධන වැඩසටහන
හා අMG අN>L උGසවය සPබ@ධව H;G කරන ලද පහත චU ෙ ඛවලට අමතරව, ෙමම
චU ෙ ඛය මW@ වැXLරටG අMG අN>L උGසව 4යදP දැYමට අවශ උපෙදස් ලබාෙදB.
I. අංක 2015/05 දරණ 2015.03.24 දරණ චU ෙ ඛය
II. DDD/HO/MF/05 දරණ 2015.04.02 3නැ ]^ය.
III. අංක 2015/05/01 දරණ 2015.04.07 3න දරණ චU ෙ ඛය.
IV. අංක 2015/05/02 දරණ 2015.04.08 දරණ චU ෙ ඛය.
V. අංක දරණ 2015/05/03 දරණ 2015.04.10 දරණ චU ෙ ඛය.

02. අංක 2015/05 දරණ 34නැ6ම චU ෙ ඛෙa ෙbද අංක 4.5 වග@ ෙa සදහ@ dදල 4යදP
eYෙPf 4යදP අවම eYෙP 7 පG ය මත ^Kටා අවම ^gවැය
ෙලස මාෙi 2015.04.10 3නැ

සKතව කටhO කරන

අංක 2015/05/03 චU ෙ ඛය මW@ අදාළ උපෙදස් ලබාf

ඇත.
03. එෙහG 3වkෙ@ 44ධ 7ෙlශව]@ Hවාස හා සමෘln ග> අමාත Oමා හා Hවාස හා සමෘln
අමාත ාංශ ෙ කP ෙවත 34නැ6ම බැං; මW@ කරන ලද ඉ oP සලකා බලා ග>
අමාත Oමාෙi හා ෙ කPOමාෙi උපෙදස් පg3 උ ත චU ෙ ඛෙa 4.5 ෙbදෙa උපgම
4යදP pමාව >. 30,000/-

ද වා සංෙශqධනය කරන අතර, එම dද

pමාව Oළ Jංහල /

K@L අMG අN>L උGසවය සං4ධානය eYමට කටhO කරන ෙලස කා>rකව ද@වා JsB.

රකථන/ெதாைலேபசி/Telephone:
ෆැ ස්/ெதாைலமட /Fax:
ඊ-ෙ / மி ன ச /E-Mail:

අධ ෂ ජනරා
අ ෙ ක අධ ෂජනරා
பணி பாள தைலைமயதிபதிேமலதிகபணி பாள
தைலைமயதிபதி
Director General
Additional DirectorGeneral
011-2872202
011-2861994
011-2889002

අධ ෂ (පාලන)
කා යාලය
பணி பாள (நி வாக )அ வலக
Director (Administration)Office
011-2873799
011-2889046
011-2873996
011-2887722

dgdivineguma@gmail.com

hrddivineguma@gmail.com

anuradhakum@yahoo.com

04. ෙමම උපgම >. 30,000/- ක dදල, බැං; අරdද]@ >. 20,000/-

ද ඉ g dදල වන >.

10,000/- 34නැ6ම 7ජා 8ල බැං; අංශෙය@ 7 t ණය කරන බවද තවLරටG ද@වා JsB.
05. ෙමම 4යදP දැYෙPf t ණ 8ල 4H4දභාවය@ ආර ෂා වන පg3 මා 4J@ H;G කරන ලද
2015.04.10 3නැ

අංක 2015/05/03 දරණ චU ෙ ඛෙa ෙbද අංක 02 K සදහ@ පg3

කටhO කරන ෙලසG, අදාළ w පG, වNච යනා3ය ඉ3g 4ගණන කටhO සදහා xර yතව
ෙගz{ කර තබන ෙලසG තවLරටG ද@වB.

ආ .එ|.ඩ}.ඒ. ;මාරJg,
අ ෙ ක අධ ෂ ජනරා ,
අධ ෂ ජනරා ෙව{වට.
^ටපG :- 01)
02)
03)
04)
05)

ෙ කP, Hවාස හා සමෘln අමාත ාංශය
Jය• ම 3ස්€ ෙ කPව>
Jය• ම 7ාෙlEය ෙ කPව>
Jය• ම 3ස්€ 34නැ6ම අධ •ව>@
7ධාන අභ @තර 4ගණක

-

කා.දැ.ස.
කා.දැ.ස.
කා.දැ.ස.
කා.දැ.ස.
කා.දැ.ස.

