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ල බැං2 ප ගණකගත 5 ම.
-1නැ3ම 5ජා6ල
ජා6ල බැං9 හා බැං9 ස:' ප<ගණකගත @<ෙ4 වැඩ සටහෙC \ය` ව ාපෘ'ය
ා
යටෙs බැං9 8
සඳහා ප<ගණක ලබා E අවශ GHIවද ලබා EෙමC පK ප<ගණක මෘMකාංගෙයC රාජකා< කටNO PM කර:C
පවQ.
02.
සමස්ථ බැං9 පSධ'යම කTන:C ප<ගණකගත @Uමට ගh 1ෂයභාර අමාත Oමා උපෙදස් ලබාE ඇත.
ප<ගණකගත @Uෙ4 මෘMකාංගය බැං9ව
බැං9ව ෙවත හzCවා Eමට ෙපර බැං9ව 1PC 6}කව ඉ_කල NO කා)යයC
Vපය ඇත.
03.
ඒ අZව සෑම බැං9වකම \ළධාUC 1PC කTන:C ඉ_කල NO කා)ය වCෙC ෙ4 සමග අ`ණා ඇ'
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ස4G)ණකර ළඟ තබා ගැdමe. ඊට අමතරව බැං9ෙg ගZෙදZකhවC ස4බCධ ස4G)ණ ෙතiරOh jස්කර
ගැdෙ4 ආකෘ' පbය (cus 01 හා cus 02)
02 ස4ƒ)ණ කර ළඟ තබා ගැdම සඳහා කටNO කල NOය.
NOය ( KYC =
Know Your Customer) cus 01 හා cus 02 ආකෘ' පb ස4ƒ)ණ @Uමට අදාල
ල උපෙදස් ෙ4 සමග ලබා E ඇත.
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වZ ඇත.
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දැZවs කර ඒ සඳහා අවශ සහය ලබා E ප<ගණක GHIව සඳහා පැ:ෙණන 1ට එම -නට ආසCන ෙපර මාසෙ…
අවසC -නට යාවsකාwන කර ඉහත වා)තා jෙගන එන ෙලසට අවශ උපෙදස් ලබා ෙදන ෙලස කාh{කව
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ඉහත ෙතiරOh සකසා ගCනා බැං9 ෙවත කTන:C ප<ගණක මෘMකාංගය හzCවා E අවශ GHI
කටNO ඉ_කර ෙදන බව වැTMරටs කාh{කව සඳහC කර:.
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- කා.දැ.ස.

02.

අධ

ෂ ජනරා , -.සං.ෙද.

- කා.දැ.ස.

03.

අධ

ෂ GHI, -..සං.ෙද.

- කා.දැ.ස.

04.

5ධාන අභ Cතර 1ගණක,
1ගණක -.සං.ෙද.

- කා.දැ.ස.

05.

‚රාC 5සCන
සCන මහතා,
මහතා පSධ' 1ශ්ෙ ෂක, -.සං.ෙද.

- කා.දැ.ස.

අධ ෂ ජනරා
பணி பாள தைலைமயதிபதி
Director General
011-2873802/2872202
011-2889002
dg@divineguma.gov.lk

අ'ෙ)ක අධ ෂ ජනරා
ேமலதிக பணி பாள தைலைமயதிபதி
Additional Director General
011-2871672
2871672
011-2887280
2887280
adg@divineguma.gov.lk

අධ ෂ (පාලන)
பணி பாள
(நி வாக )
Director (Administration)
011-2873799
011-2873996
diradmin@divineguma.gov.lk

කා)යාලය
அ வலக
Office

011-2887280

011- 2887722(Hotline)

