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ච(ෙ ඛ අංක :- (i) /10/2014

9ය:ම /0නැ2ම ;ජා
ජා <ල බැං? ස@A කළමනාකCව7 ෙවත,
ෙවත

2014 අයවැය ෙය1ජනා ම45 හ75වාෙද9 ලැ; රජෙ< =ලධා?5ට යABපැ ලබාEෙ& වැඩසටහන
යටෙG HාෙIJය සභා ම5LවB5ට
වB5ට ලබාෙදන යAB පැ සඳහා,
සඳහා B. 50,000/-- ක ණය Sදල Hජා Sල
බැංO සPQ ම45 ලබාEම.
2014/10/07 /නැA අංක 10/2014 චEෙ
චE ඛණයට වැ{මනT වශෙය|.
;ාෙFGය සංව ධන ව ාපෘA අI ෂණය හා ෙ}ගවT ~rෙ6 අර<ෙණ7, ;ාෙFGය
ෙFGය සභා ම7RවC7ට
ම7
සහනදාL Eමයට
මයට ය8Cපැ/ ලබාNමට රජය 097 Oරණය කර ඇත.
ඇත
;ාෙFGය සභා ම7RවC7ට
වC7ට ලබාෙදS ලබන ෙමම ය8Cපැ/ සඳහා ;ජාVල
Vල බැං? ස@A මW7 ණය
ලබාNමට පළාT පාලන හා පළාT සභා අමාත ාංශෙ€ ඉ Zම ප_/, ආ ක සංව ධන අමාත ාංශෙ€
ාං
ෙයUජනාව අSව /0නැ2ම ;ජා
ජා Vල බැං? ස@Aය මW7 C.
C 50,000 ක උප_මයකට යටTව ණය
ලබාNමට කටX8 කළ X8ය.
01. ෙපYZ අSපාතය හා ආප[ ෙග]6 කාලය
i. උප_ම ණය <දල
- C. 50000~.
ii. ණය ආප[ ෙග]6 උප_ම කාලය - මාස 18 ~.
iii. වා `ක ෙපYZ අSපාතය
- 6.5%
02. අර<ද ස6පාදනය හා aයාTමක
a
~rම.
i.

10/2014, චEෙ
ෙ ඛනෙයc 5.1 හා 5.2 කC„ම අදාළ ෙ}.

ii.

අර<ද ;මාණවT
මාණවT ෙනYවන අවස්ථාවලN ;ජා
;ජා Vල බැං? අංශය ෙවA7 ;AVල
;
ණය ඉ g6 කළ X8ය.
X8ය

03. ණය අයh6කC සiරාjය X8 ෙකY7ෙF9
i.

ණය <දෙ වා_කය ගC ;ාෙFGය
;ා
ම7RවC7ට
වC7ට ලැෙබන Nමනාව
එ0ය X8ය.

ii.

ගC ;ාෙFGය
ෙFGය සභා ම7R ෙදපල
අධ

රකථන/ ெதாைலேபசி/Telephone:
ෆැ#ස්/ ெதாைலமட /Fax:
ඊ-ෙ& / மி

ன

ச

/E-Mail:

ෂ ජනරා

මා9කව අයකර

ඇප වශෙය7 ඉ/_පT කළ X8ය.
X8ය
අධ

ෂ (පාලන)

;ධාන
ධාන ගණකාqකාr

කා යාලය

பணி பாள தலைமயதிபதி

பணி பாள (நி வாக )

பிரதான கண காள

அ

Director General

Director (Administration)

Chief Accountant

Office

வலக

011-2669703

011- 2669700

011--2685888

011-2669725

011-2669709

011-2678203

011--2695579

011-2669725

dgdivineguma@gmail.com

hrddivineguma@gmail.com

divinegumaaccbranch@gmail.com

04. /0නැ2ම සංව ධන ෙදපා තෙ678ෙ} ෙස†වය කරන ;ාෙFGය
;ාෙFGය සභා ම7R තන8C දරණ
ගC ම7RවC7 ෙපර ෙ6 යටෙT ණය ලබාෙගන ඇTන6 ෙ6 ණය Eමය
E
අදාළ කර ගත
X8 ෙනYෙ}.
චE ඛණෙ€
අංක 10/2014 දරණ චEෙ
කාC‡කව ද7ව@.

අෙන?T කC„ ෙනYෙවනස්ව පවAන බව

ආU.ඒ.ඒ.ෙ#. රණවක,
අධW#ෂ ජනරා .
YටපG :1. ආ ක සංව ධන අමාත ගC බැ9 රාජප ෂ මැA8මා
2. 9යgම ආ ක සංව ධන |ෙයUජ අමාත 8ම7ලා
3. ෙ ක6, ආ ක සංව ධන අමාත ාංශය
ාං
4. ෙ ක6, <ද හා Eම ස6පාදන අමාත ාංශය
5. කලාප අAෙ ක අධ ෂ ජනරා
(කලාප අංක 01,02,03,04,05
05,06)
6. /ස්ˆ ෙ ක6 / /ස්ˆ අAෙ ක අධ ෂ ජනරා
7. 9යgම ;ාෙF‰ය
ෙF‰ය ෙ ක6වC7.
ක6වC7
8. ;ධාන ගණකාqකා_, /0නැ2ම
0නැ2ම සංව ධන ෙදපා තෙ678ව
9. ;ධාන අභ 7තර 0ගණක,, /0නැ2ම සංව ධන ෙදපා තෙ678ව
10. 0ගණකාqපA
11. 9යgම අධ ෂවC7 , /0නැ2ම සංව ධන ෙදපා තෙ678ව.
තෙ678ව
12. /ස්ˆ /0නැ2ම |ලධාr (පාලන
පාලන හා සමාජ ආර ෂණ)
ෂණ
13. /ස්ˆ /0නැ2ම |ලධාr ( ;ජා Vල සං0ධාන හා
ŠවෙනUපාය සංව ධන)
14. /ස්ˆ /0නැ2ම |ලධාr ( ‹Œ Vල )
15. 9යgම කලාප, /ස්ˆ , ;ාෙF‰ය
ෙF‰ය, බැං? කළමනාකCව7 සහ
වස6භාර /0නැ2ම |ලධා_7.
|ලධා_7
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- අ.ක
ක.ස.
- අ.ක
ක.ස.
- කා..දැ.ස.
- අ.ක
ක.ස.
- අ.ක
ක.ස.
- අ.ක
ක.ස.
- අ.ක
ක.ස.
- අ.ක
ක.ස.

