ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

ගගගග

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

මසේ
ග අංකය
எது இ

DSD/HO/DG/චක්රක්ය

……………………………………........................

My No

ඔසේ අංකය
உநது இ

දිනය
………………………………………

Your No

திகதி

2020.05.12

………………………………………

Date

දිස්ත්රික්ෂගක්ා/දිදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅරේකර්ාගඅධායක්ෂ ගන ාන්,
දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධායක්ෂ ,
ප්රනකධිය යගක්ා/ද,
දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගයෝකය්නයගහනගසහානාගඅධායක්ෂ ,
ප්රනකධිය යගසම්ධිිකගලසලස්නන ගාළම නා,,
සම්ධිිකගබ ැංකුගසමිරේගාළම නා,ගහනගබ ැංකුගාළම නා,,
සම්ධිිකගසැංවර්ධා ගයෝලධානරි,
සම්ධිිකගබ ැංකුගසමිරේගසභනපරේගහනගබ ැංකුගසභනපරේ.
එකලර සෙලනු බන වමාජ ප්රතිලා ුපියයල් 5,000/-ක (පන්දශවක) දීමනාල සෙවීම.
උක්ෂතගා,කටගඅදනලවගසමනැංාගදාකග2020.04.10ගදි

රේගචක්රක්යයගහනගබ ක..ග

02. එමගචක්රක්යක ගස.හ් ගපරිදිග “ වශන ියයලර ශා අුපණළු වශන” යටකේග,පිය්ග 5,000ි-ගාග(ප් දහසා)ග
කයගඅේරේානා/දගලබනගකණ ගඇරේ,ගද ටගසම්ධිිකගසහ නධානාගලබ ගපවු්ගස.හනගගකණව ගලදගසමනනගප්රරේලනභග
,පිය්ග5,000ි-ගාගදීම නවක්ෂගකලසගපරිවර්ත යගකිී මටගඋපකදස්ගලබනගදීගඇත.ග
03. එකසම,ගඅග්රනමනතයගක්ා/දගානර්යනලයගිසින් ගයෝකුේගාා ගලදගඅැංාග PTF/03/2020(ii),ග(iii), (iv)ගහනග(v) ය ග
චක්රක්යග මින් ග දක්ෂවනග ඇරේග පරිදිග ීවවක ්පනයග මනර්ණග අිමමිග වග පවු්ග හනග අියයනච නග මින් ග කත්ානග ණේග පවු්ග
ස.හනගදගකමමගසමනනගප්රරේලනභගදීම නවගකණිසයගුතු ගක..ග
04. ක/දගඅනුව,ග “ වශන ියයලර ශා අුපණළු වශන” යටකේගකයගඅේරේානා/දගලබනණේගද ටගසම්ධිිකගසහ නධානාග
ලබ ග ප්රරේලනීන් ග හ ාග අයෝකුේග ප්රරේලනීන් හටග හහතග ස.හ් ග කුම ග කහ්ග අවස්නනවක්ෂග යටකේග සමනනග ප්රරේලනභග
,පිය්ග 5,000ි-ග ාග දීම නවග ස.හනගිමමිා/දග ලබ් ක් ග /දග ,ග එමග ප්රරේලනීනග නමක්යකග ද ඇු ලේග ව ගපරිදිග
ග්රනමීය යගාමි නගයෝර්කධි යගහනගප්රනකධිය යගක්ා/දගඅනුම රේයගලබනගකණ ගකණවී/දගකිී මටගාටුතු ගාාගරේබියගුතු ගය.
05. ගඑකහේ,ග කයග අේරේානා/දග ලබනණේග ය/දග සමනනග ප්රරේලනභග දීම නග ිමමිග ප්රරේලනියයකුග කවනුකව් ග ග්රනමීය යග ාමි නග
යෝර්කධි යග හනග ප්රනකධිය යග ක්ා/දග අනුම රේයග ලබනග කණ ග කණවී/දග ාාග ක ැම රේග /දග ,ග අග්රනමනතයග ක්ා/දග
ානර්යනලයග ිසින් ග යෝකුේග ාා ග ලදග අැංාග PTF/03/2020 (iv)ග හනග 2020.04.20ග දි රේග චක්රක්යක ග 3ග ව ග
කේදක ග 6ග ව ග අනුග අැංායග යටකේග ස.හ් ග ව ග පරිදිග අියයනච නග ක්යකයක්ෂග සාස්ග ාාග අනුමතග ාාග
ණ නීකම් ගපසුගකණවී/දගකිී මටගඅව යගාටුතු ගිනදුගාාගඇත ි ගිස ්වනසගාාමි.

1ලන අදියර,
நாடி,செத்ெிிான த்தபமுல் /1st Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramulla
අදියර,4 ලන මශ,
මශ, සවත්සිරිපාය,
සවත්සිරිපාය, බත්තරමුල්.
බත්තරමුල්. /1ம் கட்டம், 4 வது நாடி,
අධායක්ෂ ගන ාන්
ணிப்ார்ගதலலநனதிதிග
Director General
011-2871672/2872202
Tel011-2889002ගග
Fax E-mail- dg@samurdhi.gov.lk

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

Hot Line :0112-889007

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

අධායක්ෂ ග(ක්ෂෂුද්රගුලලය)

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

Hot Line:0112-885582

ානර්යනලයග
அலுவகம்ග
Officeග
0112872202

Hot Line: 011- 2887722

06.ග හහතග අනුමතග ාාග ණේග අියයනච නග ක්යකයටග අනුවග සමනනග ප්රරේලනභග දීම නග කණවීමග ස.හනගගගගගගගග
කදපනර්තක/ද් ු වග ලබනදු් ග ුලද්ග ප්රමනකවේග ක ැව් ක් ග /දග ග ,ග "මුදල් ශර"ග ග වවුචායග භනිසතනග ාාග පහතග
ස.හ් ගපරිදිගිනණු/දගසටහ් ගතබනගදීම නගකණවීකම් ගපසුගඑමගුලද්ගප්රරේපර්කයගාාගණ නීමටගාටුතු ගාලගුතු ග
ය.ග




වමෘද්ධි වංලර්ධන සදපාර්තසේන්තුසලන් ප්රතිලූරර්ණය කරෙත ුතතු
අඩු ආදායේාභීන්ට සෙලන ද වමාජ ප්රතිලා දීමනා ිණුමම
(සේත අංකය3319)

ශර

අත ඉතිලරි මුදල් ිණුමම

බැර

07. ක/දග යටකේග අියයනච නග ක්ය ණතග ාලග ප්රරේලනීන් ග සැංයයනවග හනග ප්රරේපර්කයග ාාග ණතග ුතු ග ුලදලග ඇු ලේග
ක්ය යක්ෂග සාස්ග ාාග 2020.05.15ග දි ටග කපාග කදපනර්තක/ද් ු ක.ග "වශනාධාර අංයග
(divirelief@gmail.com) " ශා "ේද්ර ූලය අංය (bank@samurdhi.gov.lk) " කවතග ිසදූේග ත පෙකල් ග
එවීමටගාටුතු ගාලගුතු ගය.ග
08. කමමගසමනනගප්රරේලනභගදීම නවගකණවීක/දගදීග,ගඑමගුලදින් ගගසම්ධිිකගබ ැංකුවගිසින් ගලබනගදු් ගකයගඅයාාගණ නීමටග
ාටුතු ගක ැාලගුතු ගය.ග
09. චක්රක්යගඋපකදස්ග අනුවගසමනනගප්රරේලනභග,පිය්ග5,000ි-ාගදීම නවගස.හනගිමමිා/දගල බුවගදගග“ සහ ගපියවාගහනග
අ,කළුගසහ ” යටකේගකයගඅේරේානා/දගලබනගණේගප්රරේලනීන් ගකවතගලබනගදු් ගකයගඅේරේානා/දගසනමන යගකයග
කම් ගගචක්රක්යගඋපකදස්ගඅනුවගසහ ගානලකය් ගපසුවගඅයාාගණ නීමටගාටුතු ගාළගුතු ගය.
10. කයගඅේරේානා/දග,පිය්ග5,000ි-ගග(ප් දහස)ගලබනණේගප්රරේලනීන් ගඅු රි් ගයේ සුළු ියරිවකටගානයගලබනගකද ග
සමනනගප්රරේලනභගදීම නවගක ැල ී ගඇරේගබවටග,ගප මිිලිනගල ී ගඇරේගකහි ් ගඑමගප්රරේලනීන් ටගසහ යක්ෂගලබනදීමග
ස.හනගකමමගගඋපකදස්ගයෝකුේගාාගඇරේගබවගාන,ිලාවගස.හ් ගාාමි.

ගගගගආර්.පී.ී .රේලාිනරි
ගගගගඅධායක්ෂ ගන ාන්
ියටපත් :1. ාන් තනගළමනගාටුතු ගහනගසමනනගආාක්ෂ කගඅමනතයග
ණ,ගපිසත්රනගව් යෝආාචි මගම රේිලයගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
2. අග්රනමනතයගක්ා/ද,ගණනමිී ගඑස්.ගකස ාේගමහතන
3. ක්ා/ද,ගාන් තන,ගළමනගාටුතු ගසහගසමනනගආාක්ෂ කගඅමනතයනැං යගග
4. ානනයගක්ා/දග,සමනනගආාක්ෂ කගඅැං යග
5. අග්රනමනතයගඅරේකර්ාගක්ා/දිගසමගක්ා/දග,ගආර්ථිාගපු ර්ීවව යගහන
දරිද්රතනවයගු ා් ගකිී මගස.හනගව ගන නිකපරේගානර්යයගසනධා ගබලානය
ඇ් ට් ගකපකර්ානගමහතන
6. ිසණකානිකපරේග,ිසණකානගිකපරේගකදපනර්තක/ද් ු ව
7. ප්රධාන ගඅභය් තාගිසණකා,ගසම්ධිිකගසැංවර්ධා ගකදපනර්තක/ද් ු ව
8. අධායක්ෂ ,ගක්ෂ ද්රගලසලය,ගසම්ධිිකගසැංවර්ධා ගකදපනර්තක/ද් ු ව
9. ිනයළුමගඅැං ගප්රධානනී් ,ගසම්ධිිකගසැංවර්ධා ගකදපනර්තක/ද් ු වග

ග
ගගග
-ගාන.ද .ස

-ගඅ.ා.ස.

ග

