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MINISTRY OF SOCIAL EMPOWERMENT AND WELFARE

02/08/ච7ෙ ඛ

ඔෙI අංකය
உம

இல ………………………………………

Your No

2016.10.07

<නය

1වන අ යර,4 වන මහල, ෙස

පාය, බ තර

க ட ,4 வ
மா ,ெச சிறிபாய ப தர
1st 4 th floor, Sethsiripaya ,Battaramulla
1

திகதி

ල.
ல

………………………………………

Date

-.නැ0ම 1ජා2ල බැං5 ච7ෙ
ෙ ඛ අංක :- 2016/06 ට පළN එකOව
9ය:ම -.නැ0ම 1ජා2ල
ජා2ල බැං5 කළමණාක=ව>/
කළමණාක=ව> -.නැ0ම 1ජා2ල
ජා2ල බැං5 සT' කළමණාක=ව>,
කළමණාක=ව>

2016 ඔ4ෙත5 බ6 01 <නට ෙයෙදන ජාත
කැ89
කැ89/

තර ළමා <නය අළලා Kයා මක කරන

රක ළමා ඉBC Dව6ධන
ව6ධන වැඩසටහන
වැඩසටහන.

ච7ෙ ඛ අංක 2016/06 මA> B
BයාXමක 9_රක/ කැ5: ළමා ඉO=P 1ව)ධන
ව)ධන වැඩසටහෙ> අංක 02
ෙCදෙE සඳහ> කාලය ෙබHෙහI බැං5වල ඉ Kම මත 2016 ඔ ෙතIPබ) මස 31 -න ද වා t)ඝ කල බව
කා=Mකව ද>වN.
02. තවද, ළමා ඉO=P 1ව)ධන
ව)ධන වැඩසටහෙ> 1ග'ය
1ග'ය ඉ-rපX කල -නය>ද පහත පr- සංෙශIධනය කර ඇත.
02.01. -.නැ0ම 1ජා2ල
ජා2ල බැං5ව .9> 2016.11.09 -නට ෙපර -.නැ0ම 1ජා2ල
ජා2ල බැං5 සT'යට
සT'ය ලබා-ය
SOය.
02.02. -.නැ0ම 1ජා2ල
ජා2ල බැං5 සT'ය 2016.11.15 -නට -ස්V
-ස්V

-.නැ0ම අංශය ,

-.නැ0ම අංශයටද,
අංශයටද 2016.11.25 -නට ෙපර

de 2ල අංශයට 1ග'
ග' වා)තා ලබාtම 9\ කල SOය.
SOය

03. අෙන5X උපෙදස් හා ක=[
[ ෙනHෙවනස්ව තව\රටX වලං0 වන බව ද>වා 9uN.
9uN

].ඒ._න>දා `යab,
අධ

ෂ ( de 2ල )

`ටපX :- 01. ෙ කP, සමාජ ස.බලගැ>iP හා _භසාධන අමාත ංශය
ං

TelFax -

E-mail-

-

කා.දැ.ස.

-

කා.දැ.ස.

-

කා.දැ.ස.

04. 9ය:ම 1ාෙlmය
ෙlmය ෙ කPව=>,
කPව=> 1ාෙlvය ෙ කP කා)යාලය

-

කා.දැ.ස.

05. 1ධාන අභ >තර .ගණක,
.ගණක -.නැ0ම සංව)ධන ෙදපා)තෙP>Oව

-

කා.දැ.ස.

02. 9ය:ම -ස්V

ෙ කPව=>,
කPව=> -ස්V

03. 9ය:ම -ස්V

-.නැ0ම අධ

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

ෙ කP කා)යාලය

ෂව=>, -ස්V

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

ෙ කP කා)යාලය

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)
Desktop - Isuri- AnuraCircular

