ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

මසේ
ග අංාය
எது இ

DSD/HO/DG/චක්රක්

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

My No

ඔසේ අංාය
உநது இ

දිනය
………………………………………

Your No

திகதி

2020.04.07

………………………………………

Date

දිස්ත්රික්ෂගක්ා/දිදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅරේකර්ාගඅධායක්ෂෂගන ාන්,
දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධායක්ෂෂ,
ප්රනකධිය යගක්ා/ද,
දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගයෝකය්නයගහනගසහානාගඅධායක්ෂෂ,
ප්රනකධිය යගසම්ධිිකගලසලස්නන ගාළම නා,,
සම්ධිිකගබ ැංකුගසමිරේගාළම නා,ගහනගබ ැංකුගාළම නා,,
සම්ධිිකගසැංවර්ධා ගයෝලධානරි,
සම්ධිිකගබ ැංකුගසමිරේගසභනපරේගහනගබ ැංකුගසභනපරේ
උද්ගතවී ඇති ලයලෙනාාී  තත්ලය ිසො ෙමා ්රතිා ලඩසෙහහ්  යහසත්
සපොසරොත්තු සල්ඛනගත ාර ඇති ්රතිාීන්  ෙහහා ු.. ,,000/- දීමනාලක් සගවීම
උක්ෂතගය ර්ෂයගයටකේ ඉහතගසමනැංාගදාකග2020.04.06ගදි

රේගචක්රක් ගඋපකදස්ගහනගබ ක ේ.

02.
අදග දි ග කප්යග දි යක්ෂග ව ග බ වින්ග වනණිනග බ ැංකුවලග කසේප්පුග විව්ේතග ාාග ණ නීමග ස/දබන්ධාකයන්ග පවරේ ග ප්රනකය්කාග
ණ ටළුගසහණතගතේවයන්ගමත,ගඅඩුගඅදනය/දලනභීන්ගකවතගකණවියගයුතුග,පිය්ග5,000ි-ගගාගසමනනගප්රරේලනභගදීම නගවලටගඅදනළගුලද්ග
සම්ධිිකග බ ැංකුවටග අයේග නැංණමග කණු/දග වලටග කප්රේෂකයග රීී ක/දග අපහතාතනවයන්ග ප ග ගීග ඇරේග බවග වනර්තනග වීග ඇත.ග ඒබ වින්ග
සම්ධිිකග බ ැංකුකේග රේකබ ග ද්රවය ලතනවයග (වලැංු ග ානි ග හනග ක ්ට්ටු)ග පද /දග ාාග කණ ග චක්රක් ග උපකදස්ග අුවවග කප කා ේතුග
ක් කේගි ටි ගඅඩුගඅදනය/දලනභීන්ගකවතගසමනනගප්රරේලනභගදීම නගඅදගදි ගි ටගකණවී/දගආා/දභගාා ගකලසගද ුව/දගකදමි.ගගග

ආර්.පී.බී.රේලාි රි
අධායක්ෂෂගන ාන්
පිහපත් :1. ානන්තනගළමනගාටයුතුගහනගසමනනගආාක්ෂෂකගඅමනතයග
-ගාන.ද .ස.
ණ,ගපවිත්රනගවන්යෝආාචි මගම රේණියගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
ගග
2. න නිකපරේගක්ා/දග,ආචනර්යගපී.බී.නයතාන්දාගමහතනග
-ගාන.ද .ස.
3. අග්රනමනතයගක්ා/ද,ගණනමිී ගසස්.ගකස ාේගමහතන
-ගාන.ද .ස.
4. ක්ා/ද,ගානන්තන,ගළමනගාටයුතුගසහගසමනනගආාක්ෂෂකගඅමනතයනැංශයගග
-ගාන.ද .ස
5. ක්ා/ද,ගානනයගපරිපනල ගහනගස්වකධිය යගාටයුතුගඅමනතයනැංශය
-ගාන.ද .ස.
6. ානනයගක්ා/දග,සමනනගආාක්ෂෂකගඅැංශයග
-ගාන.ද .ස.
7. විණකානිකපරේග,විණකානගිකපරේගකදපනර්තක/දන්තුව
-ගාන.ද .ස
8. ප්රධාන ගඅභයන්තාගවිණකා,ගසම්ධිිකගසැංවර්ධා ගකදපනර්තක/දන්තුව
-ගඅ.ා.ස.
9. අධායක්ෂෂ,ගක්ෂෂද්රගලසලය,ගසම්ධිිකගසැංවර්ධා ගකදපනර්තක/දන්තුව
-ගඅ.ා.ස.
10. ි යළුමගදිස්ත්රික්ෂගක්ා/දව,න්ගිගදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධායක්ෂෂව,න්
-ගාන.ද .ස.ගසහගඅ.ා.ස.
11. ි යළුමගදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගයෝකය්නයගසහගසහානාගඅධායක්ෂෂව,න්
-ගාන.ද .ස.ගසහගඅ.ා.ස.
12. ි යළුමගඅැංශගප්රධානනීන්,ගසම්ධිිකගසැංවර්ධා ගකදපනර්තක/දන්තුවග
-ගඅ.ා.ස.
13. ි යළුමගප්රනකධිය යගක්ා/දව,න්ග
-ගාන.ද .ස.ගසහගඅ.ා.ස. ගගගගගගගගගග
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,
අධායක්ෂෂගන ාන්
ணிப்ார்ගதலலநனதிதிග
Director General
011-2871672/2872202
Tel011-2889002ගග
Fax E-mail- dg@samurdhi.gov.lk

අධායක්ෂෂ (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

අධායක්ෂෂග(ක්ෂෂුද්රගුලලය)

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

Hot Line:0112-885582

ානර්යනලයග
அலுவகம்ග
Officeග
0112872202

Hot Line: 011- 2887722

