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ආද2ශ ග මාන වැඩසටහන - 2015
ඉහත ක5ණ ස.බ8ධෙය8 : DDD/HO/07/SD/08/AP දරණ 2015.05
05.06 *නැ$ >?ය සහ
2015.06.09 *නැ$ >? ?@බද ඔබෙC කා5Dක අවධානය ෙයEF කරවG.
කරවG
02. ඒ අIව ඔබ *ස්- කෙJ සෑම Lාෙm~ය
Lා
ෙ ක. ෙකEcඨාසයකට
යකට එ ආද&ශ ග.මානය
බැM8 ෙ. වන 0ට ෙතOරා ෙගන ඇ$ අතර එS සංව&ධන කටUV සදහා ඔබෙC W&ණ
අX ෂණය හා මග ෙප8Zම යටෙ[ වැඩසටහන ]යා[මක
]යා[මක ebම අෙf ෂා කරG.
කරG
03. ෙමෙස_ ෙතOරා ෙගන ඇ$ ආද&ශ ග.මාන අතb8 *ස්- කෙJඑ
එ Lාෙm~ය
Lා
ෙ ක.
ෙකEcඨාසයe8 ෙතOරා ෙගන ඇ$ ග.මානය බැM8 ග.මාන 25 සදහා ජා$ක මcටෙ. සෘ„
අX ෂණයටද ෙයEF ebමට අෙf ෂා කර ඇත.
ඇත
04.ෙමම
ෙමම වැඩසටහන සා&ථක කර ගැhමට *0නැ2ම සංව&ධන ෙදපා&තෙ.8Vෙi jයk
hලධාb8 ෙC වගlම වන අතර ඒ සදහා අෙන•[ රාජ හා රාජ ෙනEවන ආයතන ඊට අදාල
ස.ප[ හා hලධාb8ද
8ද ඒකාබmධ Z ෙමම ආද&ශ ග.මානය සංව&ධනය ebමට සහය ලබා
ෙද8ෙ8 න. ෙමම කා&ය ඉතාම[ පහn වI ඇත.
ඇත එබැ08 *ස්- ෙ ක. කා&යාලය Vළ හා
Lාෙmoය
ෙmoය ෙ ක. ෙකEcඨාසවලද ෙ. සදහා අවශ jයv ආයතhක හා jයv hලධාb8ෙC
ඒකාබmධ Lෙiශය ලබා ගැhම
hම අත වශ ෙi.
05. එෙම8ම ආද&ශ ග.මානය ෙගEඩනැMමට හා සංව&ධනය ebම සදහා අවශ සංක ප
ප-කාව
කාව ෙ. සමග ඔබ ෙවත එවන අතර ඒ අIව ආද&ශ ග.මානෙJ කා&ය භාරය වස. භාර
*0නැ2ම සංව&ධන hලධාb ෙවතපැවpමට[ හා වසෙ. අෙන•[ රාජ හා රාජ ෙනEවන
ආයතනවල අදාල hලධාp8ෙC
ලධාp8ෙC සහය ෙමම වැඩසටහන ෙවත ලබාuමට
uමට අවශ කටUV සලසා
ෙදන ෙලස කා5Dකව දැI. ෙදG.
ෙදG එෙම8ම ෙමම කා&යෙJ අX ෂණය හා වගlම සංක ප
ප-කාෙi
කාෙi ෙමෙහU. කGqෙi ඇ$ hලධාp8 ෙවත පැවpමටද අවශ කටUV කර ෙදන ෙම8 ද
වැrsරට[ ද8වා jtG.
06. ෙමම වැඩසටහනට ෙ. වසෙ& u F>ක කටUV සදහා 5?ය
වන අතර එම Fද>8

110,000
000/-

බැM8 ෙව8

*ස්- කෙJ jයvම Lාෙm~ය
Lාෙm~ය ෙ ක. ෙකEcඨාස මcටG8 ෙතOරා ෙගන ඇ$ ආද&ශ
ග.මානයට අදාලව

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

අ$ෙ&ක අධ ෂ ජනරා
ேமலதிக பணி பாள தைலைமயதிபதி
ைலைமயதிபதி
Additional Director General
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

Lධාන
ධාන ගණකා{කාp

பிரதான கண காள
Chief Accountant
011-2869742
011-2869742

finance@divineguma.gov.lk

කා&යාලය
அ வலக
Office

011-2887280

011- 2887722(Hotline)
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ii.

iii.
iv.

සංව&ධන hලධාb8,
ෙෂ_† සහකාර, සමාජ සංව&ධන සහකාර, කලාප
කලමණාක5 හා කලමණාකාර අධ ෂ *ස්- කා&යාලයට කැදවා ආද&ශ
ග.මාන වැඩසටහන ?@බද දැIව[ ebම හා ඉ*b සැලn. ebම.
ජා$ක මcටG8 මැ*හ[Zම සදහා ෙ. වන 0ට[ ෙතOරා ෙගන ඇ$ ආද&ශ
ග.මානෙJ ළමා, ත5ණ, කා8තා හා වැrSt Lජාව දැIව[ ebම හා සංව&ධන
කGq ?SqZම
0{ම[ F>ක ස‡ ෂණය js ebම හා 0{ම[ සංව&ධන සැලn. සකස් ebම.
සංව&ධන සැලැස්මට අදාලව ගමට අවශ F>ක අවශ තා LˆFඛතාවය අIව
]යා[මක ebම.

යන ක5Š සදහා අවශ කටUV ]යා[මක කරන ෙම8 කා5Dකව ඉ ලG.
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03. jයkම අධ ෂව58
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- ක5, දැ.ගැ.ස හා අ.ක.ස.
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