මෙP අංකය
என இல
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……………………………………
DDD/HO/MF/05

ඔෙS අංකය
உம
இல ……………………………………
Your No
+නය
திகதி
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Date

4 වන මහල, ෙස
පාය, බ තර ල.
4 tJ khb nrj;rpupgha gj;juKy;y
4 th floor, Sethsiripaya ,Battaramulla

+,නැ-ම ච0 ෙ ඛ අංක 2015/05/2.
2015
&'නැ)ම *ජා
ජා +ල බැං. කළමනාක1ව2,
කළමනාක1ව2
&'නැ)ම *ජා +ල බැං. ස45 කළමනාක1ව2 ෙවත.

"අෙ9
අෙ9 කම :කග - සකIAවම ඇK කර ."
ංහල/ => අ?
අ?
01.

අ@A උ සවයට සමගාLව, ඉNA OවTධන
O
හා
අ@A උ සව වැඩසටහන - 2015

ඉහත 89ෂය යටෙ= >.= කර ඇ5 @ංහල අA= අB1C ඉD1E *ව9ධන
*ව9ධන හා අA= අB1C වැඩසටහනට
දැනටම= >.= කරන ලද පහත චIෙ
චIෙ ඛ හා ෙමL දැ ෙවන සංෙශlධන ෙකෙරL ඔබෙn අවධානය ෙයt+
කරJ කැම=ෙත+.
i.

අංක 2015/05 දරණ 2015.03.24 &නැ5 චIෙ ඛ.

ii.

DDD/HO/MF/05 දරණ 2015.04.02 &නැ5 opය.

iii.

අංක 2015/05/01
01 දරණ 2015.04.07 &නැ5 චIෙ ඛ.

02.

@ංහල/L2C
L2C අA= අB1C ගNෙදJ ෙවJෙව2 @ංහල/L2C
@ංහල L2C චාWqාJ}ලව
චාWqා
අපෙn ගNෙදJ
ක1ව2ට 2015.04.14 අපර භාග 2.42 ට @යAම බැං. 'වෘත කර, අවම වශෙය2 පැයක කාලය
ගNෙදJ QRමට අවස්ථාව ලබා&ය UDය.
UDය rට අමතරව 2015.04.15 &න ද ෙප.ව.
ෙප 8.30 ට • ඇ5
උපෙදස් පW& ගNෙදJ සඳහා 'වෘත කළ UDය.
UDය

03.

&'නැ)ම *ජා
ජා [ල බැං. ම\ට42 පව=වන අA= අB1C
අB1C උ=සව psබඳ පහත ෙතtරD1 &ස්d
ම\ට42 ]ස් කර *ජා
ජා [ල බැං. අංශයට 2015.04.16 &නට ෙපර එ'ය UDය.
UDය
i. බැං.ෙවL නම.
ii. අA= අB1C උ=සව පව=වන &නය.
&නය
iii. අA= අB1C උ=සව පව=වන වසම හා ස්ථානය.
ානය

එ`.aමනපාල,
අධ

ෂ ජනරා .

Fටප

:-

1.
2.
3.
4.
5.

ෙ කE ,>වාස හා සමෘbc අමාත ාංශය
ාං
@යAම &ස්d ෙ කEව12
@යeම *ෙbfය
ෙbfය ෙ කEව12.
කEව12
*ධාන ගණකාcකාW ,&'නැ)ම
&'නැ)ම සංව9ධන ෙදපා9තෙE2Dව
*ධාන අභ 2තර 'ගණක ,&'නැ)ම
&'නැ)ම සංව9ධන ෙදපා9තෙE2Dව
6. 'ගණකාcප5

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

අ5ෙ9ක අධ ෂ ජනරා
ேமலதிக பணி பாள தைலைமயதிபதி
Additional Director General
011-2861994

dgdivineguma@gmail.com

anuradhakum@yahoo.com

--කා.දැ.ස.
-කා.දැ.ස.
- කා.දැ.ස.
-අ.ක.ස.
-අ.ක.ස.

-අ.ක.ස.
අධ ෂ (පාලන)
பணி பாள (நி வாக )
Director (Administration)
011
011-2873799
011
011-2873996

කා9යාලය
அ வலக
Office

011-2889046
011-2887722
hrddivineguma@gmail.com

