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සියළුමගදිස්ත්රික්ෂගර්ා/දිදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅතිරර්ාගඅධායක්ෂ ගන ාන්රුන්,
දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධායක්ෂ රුන්,
සියළුමගප්රනරධිය යගර්ා/දරුන්,
සියළුමගදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගයෝරය්නයිසහානාගඅධායක්ෂ රුන්ගරරත.
2022 ලර්ෂසේ ජිලසනෝපාය ෙංලර්ධන ලයාපෘති රියාත්මක කිරීම.
රමමගරර් යගගතුළගරමරතක්ෂගක්රියනමකමාගාා ග්ජගවනරර ්පනයගරයනප්තිගසනර් ාගාාණීම මගසාහනගරාොවිඩ්ග19ග
රසංණතගතමකරයගහුලරේගවුරජගඔබගවිසි්ගාා ග්ජගවිශි ්ඨගජනයාමකරයගඉතනමමකගඅණයගාානුග්බ ගඅතාගසම්ධිිකග
රීඩසටහ ග ස/දබ්ිකාාකයග සාහනග යෝ්ධානරිරයකුග /දග කිී මග ය ග මීරය්ග ඔබග රරතග රයොුලාා ග ්ජග අංාග
DSD/HO/02/AD/01/රපොදු හනග2021.10.07ගදි ීතිගලිපියගරමයි්ගඅර්ංගුගාාමි.ග
02. එරම්මග “අයරීයග 2022ග ප්රනරධිය යග සංරර්ධා යග සාහනග ප්රතිපනජ ග රර්ග කිරිම’’ග ය ග මීරය්ග සියළුමග
ප්රනරධිය යගස/දබ්කරාාකගාමිටුගසපනපතිරුන්ගරරතගණුනගුලජ්ගඅමනතයතුමනගවිසි්ගරයොුලාාගඇතිග2021.09.23ග
දි ීතිගලිපිරේගසාහ්ගාුනණුගරාරාහිගඔබරේගවිර ේ ගඅරධාන යගරයොුලාාමි.ගඔබරේගපහසුගජී ණීම මගසාහනග
එමගලිපිරේගපිටපතක්ෂගර/දගසමඟගඑරමි.
03.ග ඒග අනුරග 2022ග රර් යග සාහනග වනරර ්පනයග සංරර්ධා ය,ග රපොදුග යටිත්ග පහසුා/දග සංරර්ධා ය,ග පරිසාග හනග
තිාසාග සංරර්ධා යග හනග සමනනග සුපසනධා ග හනග සමනනග සංරර්ධා යග සාහනග වූග රයනපනතිග රය්න නග ඒග ඒග රර්යයග
අමනතයං ග රලි්ග ඉදිරිපමකග ාානුග ඇතිග අතාග එමග රයනප්තිග ක්රියනමකමාග කිී මටග අර යග ප්රතිපනජ ග දිස්ත්රික්ෂග
ර්ා/දරුන්ගරරතග්බනගරජනුගඇත.ග
04.ගරාරසේග වුරජගග්රනමගයෝ්ජනී ගරස/ද,ප්රන.ර්ගරාොඨාඨන ගසහගදිස්ත්රික්ෂගමඨාටමි්ගරප්ණස්රනුග්බ ගඑමගරයනප්තිග
සාහනගවිපරතනරයක්ෂගඇතිගසුදුසුගප්රති්නීන්ගරත්ානගණීම මටගාටයුතුගකිරිමගඔබගවිසි්ගාළගයුතුගබරමකගඑහිදීගනනතිාග
යෝ ්පනජ යග ඉහළග ීංවියග හීකිග රයනප්තිග සාහනග රීඩිග ජනයාමකරයක්ෂග ්බනදියග හීකිර ග පරිදිග රයනප්තිග සාහනග
ප්රති්නීන්ගරයොුලගකිී මගරඩනමකගරීජණමකගරේ.ග
05.ග2021ගරර් රේදිගය/දගරයනප්තියක්ෂගසාහනගරයොුලගකිරිමටගඔබගවිසි්ගහඳු නරණ ගතිබුගසම්ධිික්නීන්ගඅතුරි්ග
එර්සග රයොුලග කිී මටග ර ොහීකිග වූග ුලදුග 2022ග රර් යග සාහනග රය්ජිතග රයනප්තිග සාහනග රයොුලග කිී මටග සුදුසුග
සම්ධිික්නීන් හනගඅඩුගආජනය/ද්නීන්ගසිටී /දගඔවු්ගජග රගරයනප්තිගසාහනගජනයාගාාණීම ර/දගහීකියනරගපරතී.ග

1ලන අදියර,
நாடி,செத்ெிிான த்தபமுல் /1st Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramulla
අදියර,4 ලන මහ,
මහ, සෙත්සිරිපාය,
සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්.
බත්තරමුල්. /1ம் கட்டம், 4 வது நாடி,
අධායක්ෂ ගන ාන්

ணிப்ார்ගதலலநனதிதிග

TelFax -

E-mail-

Director General
011-2872202
011-2889002ගග
dg@samurdhi.gov.lk

අතිරර්ාගඅධායක්ෂ ගන ාන් )පන් ගහනගආයත )

ප්රධාන ගණකානිකානී ගගගගගගගග

අධායක්ෂ ග)ක්ෂෂුද්රගුල්ය)

ානර්යන්යග

Additional Director General (Admin & Establishment)
011-2873799
011-2873996ගගගගග
diradmin@samurdhi.gov.lk

Chief Accountant
011-2869742
011-2869742
finance@samurdhi.gov.lk

Director ( Micro Finance)
011-2889003
011-2887469

Officeග
0112872202

மநதிக ணிப்ார் தலலநனதிதி ( ிர்வாகம்/தாம்) ிபதாගகணக்கார்ගගගගග

c:\users\user\downloads\2022 ලර්ෂසේ ජිලසනෝපාය ෙංලර්ධන
ව්යාෙපෘති ක්රිනයාත්මක කිරීම.doc

Hot Line :0112-889007

ணிப்ார் (குறு ிதி ) அலுவகம்ග

Hot Line:0112-885582

Hot Line: 011- 2887

එරම්මග2022ගරර් රේගක්රියනමකමාගාානුග්බ ගවනරර ්පනයගසංරර්ධා ගරීඩසටහ්ගප්රති්නීන්ගසාහනගය්්රග
සු්ර,ග පන්ඩඩග හනග පපාාකග රබජනදීමග සාහනග පමකක්ෂග සිදුර ොර ග රයනප්ති්නන්්ග සවිබ්ණී්ම මග සාහනමග වූග
රයනප්තිගර ගබීවි්ගඒගසාහනගසම්ධිික්නීන්ගහනගඅඩුගආජනය/ද්නීන්ගරත්ානගණීම ර/දදීගඔබරේගවිර ේ ගඅරධාන යග
රයොුලගකිී මජගරීජණමකගරේ.ගග
06.ග තරජග ඉහතග සාහ්ග ුලජ්ග අමනතයං රේග 2021.09.23ග දි ීතිග ලිපිරයහිග සාහ්ග පරිදිග ඔබග විසි්ග හඳු නණනුග
්බ ග රයනප්තිග රය්න නග ඇස්තර/ද්තුජග සමඟග මටජග පිටපතක්ෂග සහිතරග 2021.10.31ග දි ටග රපාග ප්රනරධිය යග
ර්ා/දගහනගදිස්ත්රික්ෂගර්ා/දරුන්ගරරතගඉදිරිපමකගකිී මටගාටයුතුගාා ගර්සගරීඩිදුාටමකගජ්රනගසිටිමි.

ආර්.පී.බී.ති්ාසිරි
අධායක්ෂ ගන ාන්
පිටපමක:01.ගර්ා/ද,ගසම්ධිික,ගණ්හගආර්ථිා,ගක්ෂෂුද්රගුල්ය,ගස්රයංගැකකියන
ගගගගගගහනගරයනපනාගසංරර්ධා ගානනයගඅමනතයනං ය
02.ගර්ා/ද,ගආර්ථිාගපු ර්වනර යගහනගජරිද්රතනරයගතුා්ගකිී මගසාහනගර
ගගගගගගන නිකපතිගානර්යගසනධා ගබ්ානය
03.ගනනතිාගස/දබ්කරාාකගවනරර ්පනයගඅනුාමිටුර
04.ගර්ා/ද,ග“ණමගසමඟගපිළිසාාක්ෂ”,ගග්රනමියගසංරර්ධා යගපිලිබා
ගගගගගගන නිකපතිගානර්යගසනධා ගබ්ානය
05.ගසියළුමගඅං ගප්රධානයෝ්,ගප්රධාන ගානර්යන්ය

-ගගාන.ජී.ණී.ස.
-ගගාන.ජී.ණී.ස.
-ගගාන.ජී.ණී.ස.
-ගගාන.ජී.ණී.ස.
-ගගාන.ජී.ණී.සගහනගඅ.ා.ස.

