ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

මසේ අංාය
எது இ

DSD/HO/DG/කඳොදු
……………………………………........................

My No

ඔසේ අංාය
உநது இ

දිනය
………………………………………

Your No

திகதி

2020.04.02

………………………………………

Date

දිස්ත්රික්ෂගක්ා/දිදිස්ත්රික්ෂගසමෘද්ිකගඅතිකර්ාගඅධයක්ෂ ගනනාන්,
දිස්ත්රික්ෂගසමෘද්ිකගඅධයක්ෂ ,
ප්රනකද්ීයගක්ා/ද,
ග

දිස්ත්රික්ෂගසමෘද්ිකගයෝකය්නයගහනගසහානාගඅධයක්ෂ ,
ප්රනකද්ීයගසමෘද්ිකගමුලස්ථනනගාළමකනාරු,
සමෘද්ිකගසංවර්ධනගයෝලධනී ,

උද්ගතවී ඇති ලයෙනාාී  තත්ලය නිො ෙමාජ ප්රතිා ලඩසෙහහ්  යහසත් සප සර ත්ු
සල්ඛණගත ාර ඇති ප්රතිාින්  ෙහහා ු..5,000/ ීමමනාල්  සගවීම
උක්ෂතග ශිර් යග යටකේග අග්රනමනතයග ක්ා/දග ිසින්ග දිස්ත්රික්ෂග ක්ා/දවරු්ග හනග ප්රනකද්ීයග ක්ා/දවරු්ග
කවතග කයොමුග ාාග ඇතිග ග අංාග ග PTF/03-ග 2020ග හනග 2020.03.31ග දිනැතිග චක්රක්ඛයග හනග මීටග ඉහතග නනනිකඳතිග
ක්ා/දගිසින්ගකයොමුගාාගඇතිගඅංා PS/CSA/ගචක්රක්ඛ/19/2020 හනග2020.03.30ගදිනැතිගලිපියගහනගබැගකේ.ග
02.ග එකීගචක්රක්ඛග මඟි්ග නවගකාොකා්නනග වවාසයග (Covid - 19) යෝසනගආර්ථිාගඳසුබෑමටගලක්ෂවගඇතිගනනග
කාොටස්වලගනනගජීිසතයගයථනගතේවයටගඳේගකිී මගසහනගඑක්ෂගවාගකණවනගගරු.5,000ි=ගාගදීමනනවක්ෂගකණවීමටග
උඳකදස්ග දීගඇත.ගඒගඅනුවග සමෘද්ිකගසහනනනධනාගහිමිාමගකනොලබනගඅඩුගආදනය/දලනභීගඳවු්ගසහනගකමමගදීමනනග
ිසිකමේගඳරිදිගකණවී/දගකිී ක/දගාටයුතුගඅඳගකදඳනර්තක/ද්තුවගමඟි්ගිනදුගකිී මටගඋඳකදස්ගලබනගදීගඇත.ගගගගගගග
03. ප්රතිාීන්  හුනනාගඩනීම.
ක/දගවනගිසටේගප්රනකද්ීයගක්ා/දගිසින්ගසාස්ාාගඇතිගසමෘද්ිකගසහනනධනාගකඳොකාොේතුගක්ඛනගඳී ක්ෂ නගාාග
බලන,ගඋක්ෂතගචක්රක්ඛගමඟි්ගලබනගදීගඇතිගඋඳකදස්ග වලටගඅනුවගසුදුසුගඉ්ලු/දඳේගග්රනමීයගාමිුවගමඟි්ගඅනුමතග
ාාගණතගයුතුගය.ගකමමගවයසනානී ගතේේවයගයෝසනගතවදුාටේගපීඩනවටගඳේගවගය/දගඅතයනවයගඅයවළු්ගගකේගන/දග
ඔවු්ගස/දබ්ධකය්ගඅවධනනයගකයොමුගාා,ගගග්රනමීයගාමිුවගමඟි්ගඅනුමතගාාගඉහතගකඳොකාොේතුගක්ඛනයටග
ඇතුලේගාලගහැකිය.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(ක්ෂෂුද්රගමුලය)

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

Hot Line:0112-885582

ානර්යනලයග
அலுவகம்ග
Officeග
0112872202

Hot Line: 011- 2887722

දැනටමේගකඳොකාොේතුගක්ඛකගණතගාාගඇතිගහනගය/දගපීඩනවාටගඳේවව්ගකේී මටගග ගඅදනලවගග්රනමීයගාමිුවග
ාැවීමගසහන,ගාැවු/දාරුගකලසගක්රියනගකිී මටගඅදනලගවසමගභනාගසමෘද්ිකගසංවර්ධනගයෝලධනරියනගකවතගඳවාමි.ග
එකසේමග 2020.04.06ග දිනටග ප්රථමග කමමග ග ාමිුවග රැස්වීග ප්රතිලනභී්ග ිනය්ලග යෝාවු්වග හදුනනකණන,ග ග්රනමීයග
මට්ටක/දගාමිුකේගඅනුමැතියගසහිතවග එකීගක්ඛකයගප්රනකද්ීයගක්ා/දගකවතග ඉදිරිඳේගාලග යුතුග ය.ග කමකලසග
ප්රතිලනභී්ගහදුනනගණැීමක/දගදී,ගඳළනේගසභන,ගාෘෂිගාක්ෂ කගමණ්ඩලය,ගආබනිකතගමහගක්ා/දගානර්යනලය,ගවැඩිහිටිග
මහක්ා/දගානර්යනලයගවැයෝගකුමනගකහ්ගගආයතනයකි්ගප්රතිලනභගගහිමිා/දගලැබීමගසැලකි්ලටගකනොණතගයුතුය.ගගගග
ක/දගස/දබ්ධගකය්ගඅග්රනමනතයගක්ා/දගිසින්ගයෝකුේග ාාගඇතිගඅංාගග PTF/03-ග2020ගහනග2020.03.31ගදිනැතිග
චක්රක්ඛගඋඳකදස්ගඅදනලගාාගණතගයුතුය.ග
04. නාම සල්ඛණ අනුමත ාර ගඩනීම හා ප්රතිපානන නිනහෙ ාර ගඩනීම.
ප්රනකද්ීයග ක්ා/දග කවතග ලැණු ගග ග්රනමීයග ාමිුවග අනුමතග ාානග ලදග කත්ානණේග ක්ඛකය,ග අදනලග ප්රනකද්ීයග
ක්ා/දගඅනුමතගකිී කම්ගඳසුගඑමගානර්යනලකය්ගමගිසදුේගතැඳෑකල්ග(මගක/ද්)ගදිස්ත්රික්ෂගසමෘද්ිකගඅධයක්ෂ ග
කවතගකයොමුගාලගයුතුය.ගඅනතුරුවගදිස්ත්රික්ෂගසමෘද්ිකගඅධයක්ෂ ගිසින්ගගඑකීගක්ඛකගසහගඅදනලගප්රතිඳනදනගඉ්ලීමග
ප්රධනනගානර්යනලයගකවතග ිසදුේගතැඳෑකල්ග(divirelie@gmail.com)ග ඉදිරිඳේගකිී කම්ග ඳසුගඅදනලග ප්රතිඳනදනගග
යෝදහස්ගකිී මටගමනගිසින්ගගාටයුතුගාානුගඇත.ගඑමගඑවනුගලබනගප්රතිඳනදනගසහනගමලයගඋඳකදස්ග ාඩිනමි්ගඔබග
කවතග එවීමටගාටයුතුගාානුගලැකේ.ග තවදගඋක්ෂතග චක්රක්ඛක ගඋඳකදස්ග ඳරිදිගකත්ානණේගඳවු්ගකවතග ප්රතිලනභග
ලබනදීමග2020.04.09ගදිනටගකහ්ගමටගකඳාගඅවස්ගකිී මටගඅකේක්ෂෂිතගකහයි්ගකමමගසමස්ථගක්රියනවලියටගඅදනලග
ාටයුතුග ාඩිනමි්ග ිනදුග ාලග යුතුවග ඇත.ග ඒග අනුවග ානනානී ග අවයතනවයග මතග ප්රනකද්ීයග ක්ා/දග ානර්යනලග හනග
බැංකුග සමිතිවලග ග ාටයුතුග ඳවේවනග කණනග යනමග සහනග එක්ෂග යෝලධනරියකුග ඳමකක්ෂග ානර්යනලක ග ාවනග කණනග
අගකනකුේගයෝලධනී ්ග කම්ගමග දිස්ත්රික්ෂගානර්යනලග වලගානර්යයගමණ්ඩලක ගකාොටසක්ෂග කමමග ක්ෂක ේත්රග ානනානරිග
සහනගකයොදනගණ්නනගකලසගදගානරුණිාවගද්වමි.
ගගගග
05.ගඔබගඇතුළුගානර්යයගමණ්ඩලයගක/දගසහනගදක්ෂවනගාඩින/දගසහකය්ණයගඉතනගඅණයගකාොටගසලාමි.

ආර්.පී.බී.ගතිලාිනරි
අධයක්ෂ ගනනාන්ග
පිහපත් :1.ගනනනිකඳතිගක්ා/ද,නනනිකඳතිගක්ා/දගානර්යනලය

-ගාන.ගදැ.ණැ.පි

2.ගඅග්රනමනතයගක්ා/ද,ගඅග්රනමනතයගානර්යනලය

-ගාන.ගදැ.ණැ.පි

3.ගක්ා/ද,ගමුද්ගආර්ථිාගහනගප්රතිඳේතිගසංවර්ධනගඅමනතයනංය

-ගාන.ගදැ.ණැ.පි

4.ගක්ා/ද,ාන්තන,ගළමනගාටයුතුගහනගසමනනගආාක්ෂ කගඅමනතයනංය

-ගාන.ගදැ.ණැ.පිගග

5.ගානනයගක්ා/ද,ගසමනනගආාක්ෂ කගඅංය

-ගාන.ගදැ.ණැ.පි

6.ගිසණකානිකඳති,ිසණකානිකඳතිගකදඳනර්තක/ද්තුව

-ගාන.ගදැ.ණැ.පි

7.ප්රධනනගණකානිකානී ,ගසමෘද්ිකගසංවර්ධනගකදඳනර්තක/ද්තුව

-ගඅ.ා.ස

8.ගප්රධනනගඅභය්තාගිසණකා,සමෘද්ිකගසංවර්ධනගකදඳනර්තක/ද්තුව

-ගාන.ගදැ.ණැ.පි

