ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

ගගගග

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

මසේ
ග අංලය
எது இ

DSD/HO/02/Ad/01ිCircular
……………………………………........................

My No

ඔසේ අංලය
உநது இ

දිනය
………………………………………

Your No

2020.05.09

திகதி ………………………………………

Date

සියළුමගදිස්ත්රික්ෂගක්ා/දිදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅරේකර්ාගඅධයක්ෂ ගනනාන්රුන්,
දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධයක්ෂ රුන්,
ප්රනකධිය යගක්ා/දරුන්,
දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගයෝකය්නයගඅධයක්ෂ රුන්/සහානාගඅධයක්ෂ රුන්,ග
සම්ධිිකගාළමකනාුනර්ිසම්ධිිකගසංරර්ධනගයෝලධනරි්ගඇතුළු
කදඳනර්තක/ද්තුකේගසමස්ථගානර්යගමණ්ඩලයගකරත.ග
COVID – 19 වලරෙය ලයාප්තිය ය පලය න ලාය ළ ර රාාලා ප පලත්ලා ස න යාම.
COVID – 19ග වරාසයග ග බලඳෑමග කහේතුකර්ග ානනයග ආයතනග කබ කහ්මයාග ායුතතුග ස/දපුර්කකය්ග අ්හිටුවරනග
ඇරේගඳසුබිමාගගඔබගඇතුළුගකමමගකදඳනර්ක/ද්තුකේගයෝලධනී ්ගඳසුගියගානලයගපුානරයගඅඛණ්ඩරගානනානරිගාාමි්ග
සහනයක්ෂගඇරසිගනනතනරයගසහනගසැලසීමයගගක්රියන්හමාග බගබරගසෑමගකදනනමගද්නනගාුනක..
02.
2020.05.11ගදිනගසියගසනමනනයගනනගීවිතතයගයථනගත්හ්හරයයගඳ්හග.ී මයගානයගතීාකයගාාගඇරේගබැිත්,ග
එිටග මූලිාග අදියාක්ෂග කලසග ඇදිරිග නීරේයග ලිිට්ග .ී කම්ග අනතුුනරග ලබනග කදනග උඳකදස්ග අනුරග කමමග
කදඳනර්තක/ද්තුකේග ප්රධනනග ානර්යනලයග ඇතුළුග අයෝුත්හග ානර්යනලරලග දග සනමනනයග ඳරිදිග ානනානරිග ායුතතුග ඳර්හරනග
කණනගයනමයගායුතතුගසැලසු/දගාාගඇත.ගග
03.
එිටදීගකසෞඛයගඅං ගිතසි්ගලබනදීගඇරේගඋඳකදස්ගඅනුණමනයගාාමි්ගසමනනගදුාස්ථානරයගඳර්හරනගකණනගයනමග
සහරේාගාානුගරස්ගානර්යනලගකරතගාැදරනගානර්යගමණ්ඩලයදගඅතයනර යගාුනුවරලයගහැාගසීමනග.ී මයගසිදුගකේ.
04.
දැනයගප්රධනනගානර්යනලයය,ගප්රනකධිය යගානර්යනලයායගකහ්ගසම්ධිිකගබැංුතරායගඅනුුතක්ෂතරගකසේරයගාානග
ය/දගයෝලධනරියුතකේගස්ථිාගඳදිංචිගස්ථනනයගහනගතමගයෝතයගකසේරනගස්ථනනයගඅතාගරැඩිගදුාගප්රමනකයක්ෂගකණරනගඳැමිණියග
ුතතුග රනග අරස්ථනරලදීග යෝලධනී ්ග යෝතයග කසේරනග ස්ථනනරලයග ාැදීමක/දදීග ප්රනකය්ගිාග දු ්ාාතනරය්ග මතුග රනග බරග
යෝී ක්ෂ කයගකේ.ගගග
05.
එබැිත්ග එරැයෝග යෝලධනරියුතග අතයනර යග ායුතතුරලයග හැාග ානර්යනලරලයග කණ්ීමමග සීමනග ාළුතතුග අතා,ග
එරැයෝග යෝලධනරියුතයග තමග ඳදිංචිග ස්ථනනයයග ආස්නකය්ග පිිටටිග දිස්ත්රික්ෂග ිප්රනකධිය යග ානර්යනලයාග කහ්ග සම්ධිිකග
බැංුතරාගිගබැංුතගසමිරේයාගානනානරිගසහනගරනර්තනග.ී මයගකමමඟි්ගඋඳකදස්ග ලබනකදනුගලැකේ.ගකමමගයෝයමය්ග
අදනළග රනුකේග ානකේග රැඩග ාානග දිනරලග සනමනනයග ානනානරිග ානලය්ග සහනග ඳමකක්ෂග රනග අතා,ග යෝරනු ග දිනග හනග
අරේානලගකසේරකේගකයදීමමයගඅර යතනරයක්ෂගකරකත ්හගඅදනළගබලධනරියනකේගපර්රගඅනුමැරේයගලබනණතගුතතුය.ග
06.
ඒග අනුර,ග යෝලධනරියුතග තමග යෝතයග කසේරනග ස්ථනනකේග ආයතනග ප්රධනයෝයනග ිඅං ග ානාග ප්රධනයෝයනග කරතග
දැනු/දදීකම්ග ඳසුරග තමනකේග ඳදිංචිග ස්ථනනයයග ආස්නග කසේරනග ස්ථනනයාග ානනානරිග සහනග රනර්තනග ාළුතතුග අතා,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,
අධයක්ෂ ගනනාන්
ணிப்ார்ගதலலநனதிதிග
Director General
011-2871672/2872202
Tel011-2889002ගග
Fax E-mail- dg@samurdhi.gov.lk

අධයක්ෂ (ඳනලනගහනගආයතන)
ணிப்ார் (ගிர்வாகம்/தாம்)
Director (Admin & Establishment)
011-2873799
011-2873996ගගගගග
diradmin@samurdhi.gov.lk

Hot Line :0112-889007

ප්රධනනගණකානිකානී ගගගගගගගග
ிபதாගகணக்கார்ගගගගග
Chief Accountant
011-2869742
011-2869742
finance@samurdhi.gov.lk

අධයක්ෂ ග(ක්ෂෂුද්රගුලලය)

ணிப்ார் (குறு ிதி )
Director ( Micro Finance)
011-2889003
011-2887469

Hot Line:0112-885582

ානර්යනලයග
அலுவகம்ග
Officeග
0112872202

Hot Line: 011- 2887722

අර යතනරයග අනුරග එරැයෝග යෝලධනරියුතග ානනානරිකේග කයදීමමයග අදනළග දිස්ත්රික්ෂග ිග ප්රනකධිය යග ආයතනග ප්රධනයෝයනග
ායුතතුගාළුතතුය.ග
07.
කමමග උඳකදස්ග ලබනග කදනුකේග ඳරරේනග ත්හ්හරය්ග යයක්හග යෝතයග කසේරනග ස්ථනනයයග ඳැමිීමමග දු ්ාාග රනග
යෝලධනරි්ය,ග යෝරකසේග සියග ානනානරිග .ී මයග අඳහසුග යෝලධනී ්යග සහග යෝතයග කසේරනග ස්ථනනකේග අතයර යග ානනානරිග
සහනගකසේරයයගාැරනුගකන ලබනගයෝලධනරි්යගඳමකක්ෂගරනගඅතාගඳදිංචිගස්ථනනයයගආස්නග බගනුල්හගය/දගකසේරනග
ස්ථනනයාග ප්රමනකර්හග ානනානරියක්ෂග කන මැරේරග අනර යග කලසග යෝලධනී ්ග ාැීමමක්ෂග මි්ග අදහස්ග කන කාකර්.ග
එරැයෝග අරස්ථනරාදීග එමග දිස්ත්රික්ෂායග තුළග කහ්ග ආස්නග කරන්හග දිස්ත්රික්ෂායාග කසේරනග අර යතනරයග මතග එමග
යෝලධනරියනයගානනානරිගඉුවගාළගහැ.ය.ගගග
08.
එකසේ ම ග අතයනර යග ානනානරිග ායුතතුග සහනග දුාග ප්රමනකයග කන සලානග එරැයෝග යෝලධනරියුතග තමග
යෝතයග කසේ රනග ස් ථනනයග කරතග ාැීමමයග ආයතනග ප්රධනයෝයනයග හැ.යනරග ඇරේග අතා,ග එකසේ ග ාැීමමක්ෂග
කන ලබනගයෝලධනී ්ගඉහතගඋඳකදස් ග අනුණමනයගාාමි්ගසුදුසුගකසේ රනගස් ථනනයාගානනානරිගසහනගරනර්තනග
.ී මගඅකේක්ෂ නගකාකර්.
09.
තමග කසේරනග ස්ථනනයග කරතග ානනානරිග සහනග ඉහතග ඳරිදිග රනර්තනග ාානග යෝලධනරියුතග කරතග ඳැමිීමමග හනග පියීමමග
අ්හස්ග .ී මයග අදනළග ස්ථනනානාග ප්රධනයෝයනග ිතසි්ග අර යග ායුතතුග සළසනග දියග ුතතුය.ග එකසේමග ඳසුග අරස්ථනරාදීග එමග
ානනානරියයග රනර්තනග .ී මයග අදනළග තහවුුනරක්ෂග එමග යෝලධනරියනකේග යෝතයග කසේරනග ස්ථනනකේග ප්රධනයෝයනග කරතග ඉදිරිඳ්හග
ාළගුතතුය.ග
10.
කමමග ලිඛිතග උඳකදස්ග යෝුත්හග .ී මයග කඳාග සියමග මනග ිතසි්ග ලබනදු්ග උඳකදස්ග අනුණමනයග ාාමි්ග ය/දග
යෝලධනී ්ග පිරිසක්ෂග 2020ග මනර්තුග මනසකේග සියග ප්රධනනග ානර්යනලකේග සහග දිස්ත්රික්ෂග ිග ප්රනකධිය යග ානර්යනලරලග ානනානරිරලග
යෝයැලුනුග අතා,ග ඒග සියළුග යෝලධනී ්ග ඇතුළුග ඔබග සියළුකදනනග ිතසි්ග කමමග ානර්යයග සනර්ථාග ාාග ණැනීමග සහනග ලබනදු්ග
සහකය්ණයග ඉතනග අණයග කා යග සළාමි.ග එකසේම COVIDග -19ග වරාසයග රසංණතග ත්හ්හරයයග ඳ්හීමමග රැලැක්ෂීමමග
සහනගඔබගසියළුගකදනනකේගසහකය්ණයගඉදිරියය්හගකණෞාරකය්ගඅකේක්ෂ නගාාමි.ග

ආර්.පී.බී.ගරේලාසිරි,
අධයක්ෂ ගනනාන්.
පියඳ්හ:1.
2.
3.
4.
5.

ක්ා/ද,ගාන්තන,ගළමනගායුතතුගසහගසමනනගආාක්ෂ කගඅමනතයනං යග
-ගගාන.දැ.ණැ.ස.
ානනයගක්ා/ද,ගසමනනගආාක්ෂ කගඅමනතයනං යග
-ගගාන.දැ.ණැ.ස.
ප්රධනනගණකානිකානී 
-ගගගඅ.ා.ස.
ප්රධනනගඅාය්තාගිතණකා
-ගගගඅ.ා.ස.
සියළුමගඅං ගප්රධනනී්
-ගගගඔබගඅං කේගයෝලධනරි්
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගකරතගානනානරිගඳැරී මග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගසහගඳැමිීමක/දගසහරේාග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගලබනගණැනීමගසහන.

