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MINISTRY OF SOCIAL EMPOWERMENT AND WELFARE

DDD/HO/MF/05/01/

இல………………………………………

2ජා3ල සං ධාන

ඔෙE අංකය
உம

இல………………………………………

Your No
0නය

4වන මහල, ෙස

2015/12/31

திகதி………………………………………

පාය, බ තර !ල.

Date

4வ மா ,ெச சிறிபாய ப தர
ல
4thfloor, Sethsiripaya ,Battaramulla

*ය,ම -.නැ0ම 1ජා2ල බැං5// බැං5 සK$,
කළමණාක9ව: ෙවත,

0 නැ1ම 2ජා3ල
ජා3ල බැං4 පාලක ම6ඩල හා 0 නැ1ම 2ජා3ල
2ජා3ල බැං4 ස89 ධායක ක8:
ප

;<ම - 2016

-.නැ0ම වැඩසටහන යටෙ? -.නැ0ම 1ජා2ල
1ජා2ල සං.ධාන E[LWම හා gලවරණ පැවැ?Wම සඳහා අධ
ජනරා ෙ@, DDD/HO/09/CBO/1.සං/ෙපhU
DDD/HO/09/CBO/
අංක දරණ 2015/12/02 -නැ$ DEය මj: -ස්B
අ$ෙ&ක අධ

ෂ ජනරා ව9: හා -ස්B

-.නැ0ම අධ

ෂ

-.නැ0ම

ෂව9: ෙවත උපෙදස් ලබාY ඇත.

එම DEෙF සඳහ: පI-, -.නැ0ම 1ජා2ල
1ජා2ල සං.ධාන E[LWම හා gලධාT: ප?STම *U STෙම:
අනJ9ව, -.නැ0ම 1ජා2ල
ජා2ල බැං5 සඳහා පාලක මණඩල හා -.නැ0ම 1ජා2ල
1ජා2ල බැං5 සK$ වලට .ධායක
කKL ප?කර ගැNම සඳහා මහසභා Vස්WX පැවැ?Wමට අවශ කටlJ සං.ධානය කල lJය
lJය.
බැං5 පාලක මPඩල හා බැං5 සK$ .ධායක කKL ප? STම සඳහා gයමය:
යමය: ඇJල? නව ව වස්ථාව:
දැනට සකස් කරK: පව$න අතර,
අතර එම කා&යය gම STෙම: අනJ9ව ඔබ ෙවත කoනK: එවන බව
ද:වK. එෙත , දැනට Rයා?මක
යා?මක ව වස්ථාව: අ^ව 2016 ව&ෂය සඳහා පාලක මPඩල/
මPඩල .ධායක කKL
ප? STම *U STමට තව Uරට? ද:වK
ද:වK.
-.නැ0ම 1ජා2ල
ජා2ල බැං5 හා බැං5 සK$ සඳහා පාලක මPඩල/ .ධායක කKL ප? STම
STමට අදාල මහ සභා
Vස්WX සං.ධානෙFY පහත පI- බැං5 අරZදD: සංrහ
හ කටlJ ඇJ, ෙවන? .යදX දැTමට අ^මැ$ය
ලබාෙදZ. ෙම[Y *ය,ම බැං5 සඳහා උපIම Zදල

සඳහ: කලද
කලද, ඔබ බැං5// බැං5 සK$වල Rයා?මක

1ජා2ල සං.ධාන සංඛ ාව අ^ව,, වඩා? සකs9වK: අරZද
•

-.නැ0ම 1ජා2ල
ජා2ල බැං5 සඳහා උපIම 9.35,000
9

•

-.නැ0ම 1ජා2ල
ජා2ල බැං5 සK$ සඳහා

භා.තා STමට ඉටා ගත lJය
lJය.

(1) -.නැ0ම 1ජා2ල
ජා2ල බැං5 3ට වඩා අu - උපIම 9.15,000
(2) -.නැ0ම 1ජාZල
ජාZල බැං5 4-06 අතර උපIම 9.30,000
(3) -.නැ0ම 1ජා2ල
ජා2ල බැං5 07ට වැo වන අවස්ථාවක උපIම 9..50,000
අධ

ෂ ජනරා

பணி பாள தைலைமயதிபதி
Director General
Tel:011-2873802/2872202
Fax -011-2889002

අ$ෙ&ක අධ ෂජනරා
ேமலதிகபணி பாள தைலைமயதிபதி
ைலைமயதிபதி
Additional DirectorGeneral
011-2871672
011-2871672

dg@divineguma.gov.lk

adg@divineguma.gov.lk

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

1ධාන
ධාන ගණකාdකාT

பிரதான கண காள
Chief Accountant
011-2869742
011-2869742

කා&යාලය
அ வலக
Office

011-2887280

011- 2887722(Hotline)

finance@divineguma.gov.lk Isuri-desktop-Anura sir2ජා3ල සං ධාන

.යදX දැTෙXY, 2ල .g.දභාවය sV
sVෙකන පI- *U කල lJ අතර, ෙමමකා&යය
කා&යය 2016.02.15 -නට ෙපර
*U කර අවස: කරන ෙලස? ද:වා *xZ.
*xZ
ෙමම කා&යය
ය සා&ථකව *U STමට 1Zඛ?වය ද වන ෙලස?, ෙX සXබ:ධ ඔබ ද වන කැපWම අගය
ෙකhට සලකZ.

ච:zා .{ම*ංහ

•.ඒ.sන:දා Eය•D,

අධ

අධ

ෂ ජනරා

ෂ ( ‚z 2ල )

Eටප? :- 01. ග9 අමාත Jමාෙ@ ෙප}~ගDක ෙ කX

-

කා.දැ.ස.

02. ෙ කX, සමාජ ස.බල ගැ:WX හා sභසාධන අමාත ංශය

-

කා.දැ.ස.

03. *ය,ම -ස්B

අ$ෙ&ක අධ

ෂ ජනරා ව9:

-

කා.දැ.ස.

04. *ය,ම -ස්B

-.නැ0ම අධ

ෂව9:, -ස්B

-

කා.දැ.ස.

ෂ 1ජා2ල
ජා2ල සං.ධාන අංශය
අංශය, -.නැ0ම සංව&ධන
ධන ෙදපා&තෙX:Jව -

කා.දැ.ස.

05. අධ

ෙ කX කා&යාලය

06. 1ධාන අභ :තර .ගණක,
.ගණක -.නැ0ම සංව&ධන ෙදපා&තෙX:Jව

-

කා.දැ.ස.

