ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

ගගගග

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

මසේ
ග අංකය
எது இ

ඔසේ අංකය

DSD/HO/IT/11/CRM

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

My No

දිනය

உநது இ

………………………………………

Your No

திகதி

2020.05.06

………………………………………

Date

දිව්ත්රික්ෂගක්ා/දිදිව්ත්රික්ෂගවම්ධිිකගඅරේකර්ාගඅධායක්ෂගන රන්,
දිව්ත්රික්ෂගවම්ධිිකගඅධායක්ෂ,
ප්රනකධිය යගක්ා/ද,
දිව්ත්රික්ෂගවම්ධිිකගයෝකය්නයගශනගවශානරගඅධායක්ෂ,
ප්රනකධිය යගවම්ධිිකගලසව්නන ගාෂම නා,,
වම්ධිිකගබ ැංකුගවමිරේගාෂම නා,ගශනගබ ැංකුගාෂම නා,,
වම්ධිිකගවැංලර්ධා ගයෝධානරි,
වම්ධිිකගබ ැංකුගවමිරේගවභනපරේගශනගබ ැංකුගවභනපරේ.

Covid –19 ලෙංගත සහේතුසලන් රුපියල් 5,000/- දීමනාල දුන් පුද්ගයින්
සතොරතුරු පරිගණකගත කිරීම.
Covid –19

ලවැංණතග කශේතුකලන්ග ,පිය්ග 5,000ි-ග දීම නලග බනදුන්ග පුධිණයින්ග කතොරතු,ග

පරිණකාණතගකිී මගඅරඹනගඇත.ගකමමගානර්යගසිදුගකිී මගවඳශනගඅපගවිසින්ගවම්ධිිකගවශ නධානරනභීන්ගශනග
වමනනග ආරක්ෂකග කණවී/දග ාෂමකනාරකයග වඳශනග යෝපදවූග Samurdhi Subsidiary Information
Management System පරිණකාගම්දුානැංණය කයොදනගණන් නගදී.ග
කමමග ම්දුානැංණයග Covid 19 Applications කවග වාව්ග ාග කමනුලග භනවිතකයන්ග ,පිය්ග 5,000ි-ග
ුලදග බනදුන්ග පුධිණයින්කේග කතොරතු,ග පධිධාරේයටග ඇතුත්ග කිී මග සිදුග ාරනුග  කේ.ග (වම්ධිිකග
වශ නධානරග ශනග වමනනග ආරක්ෂකග කණවී/දග ාෂමකනාර යටග අදනලග විව්තරනත්මාග චක්රක්න යක්ෂග
ඉදිරිකේදීගඉදිරිපත්ගාරනුග කේ.ග)

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

අධායක්ෂ (පන ගශනගආයත )
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

අධායක්ෂග(ක්ෂෂුද්රගුලය)

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

Hot Line:0112-885582

ානර්යනයග
அலுவகம்ග
Officeග
0112872202

Hot Line: 011- 2887722

,පිය්ග5,000ි-ගආධානරයගහිමිගවූගවම්ධිිකගවශ නධානරනභීගපුධිණයින්කේගකතොරතු,ගපරිණකාණතගඇරේග
අතරග එමග කතොරතු,ග අප වතුලග ඇත.ග එබ වින්ග ක/දග අලව්නනකේග දීග පරිණකාග ම්දුානැංණයටග ඇතුත්ග
ාරනුකේගඅක කුත්ගක්ෂකේත්රගයටකත්ගආධානරගුලද්ගබනදුන්ගපුධිණයින්කේගකතොරතු,ගපමණි.
ද

ටග පධිධාරේයටග ඇතුත්ග ාරග ඇරේග කතොරතු,ග ලනර්නනලග වෑමග දිව්ත්රික්ෂග ානර්යනයක්ෂග විසින්මග පී ක්ෂනග

ාෂගයුතුගඅතර,ගඒගවඳශනගගdi<District Name> @ගsamurdhi.lk ය ගභනවිතග නමයග(username) ශන
12345 samurdhi.lkග ය ග ුලරග පදයග (password) භනවිතකයන්ග පධිධාරේයටග ඇතුත්ග වියග ශ කිය.ග
පධිධාරේයටග පිවිසුනුග පසුග Reports කමනුලග තුග කදල යෝග පිටුකලහිග අලවන ග ලනර්නනලග ල ග Covid 19
applicant count report – Ds-wise තුලින්ග ප්රනකධිය යග ක්ා/දග ානර්යනග මට්ටමින්ග කතොරතු,ග
ඇතුත්ගාරගඇරේගප්රමනකයගපී ක්ෂනගාරගබ ලියගශ කිය.
වම්ධිිකගදිව්ත්රික්ෂගඅධායක්ෂල,න්ගවිසින්ගකමයගපී ක්ෂනගාරගබනගඅු ගකතොරතු,ගඇරේගප්රනකධිය යගක්ා/දග
කාොට්ඨනග ලග පරිණකාග දත්තග ඇතුත්ග ාරන් න්ග (users) ග ල ඩිග ාරග කතොරතු,ග ඇතුත්ග කිී මග
කේණලත්ග ාග යුතුග ය.ග පරිණකාණතග ාරනුග බ ග එක්ෂග පුධිණග කතොරතුරක්ෂග (record)ග කලනුකලන්ග
,පිය්ග2ක්ෂගකණවියගයුතුගය.ගකමමගකණවී/දගාටයුත්තගවම්ධිිකගවමිරේයගශනගවම්ධිිකගබ ැංකුගවිසින්ගාගයුතුග
ය.ග ඒග ඒග පරිණකාග දත්තග ඇතුත්ග ාරන් න්ග (user) පධිධාරේයටග ඇතුත්ග ාර ග කතොරතු,ග ප්රමනකයග
මශවැංණ/දග ාෂමකනා,ග , අධායක්ෂග කශ්ග ානපග ාමකනා,ග විසින්ග වශරේාග ාරග අදනග පුධිණයනටග
කණවියගශ කිය.ගගකමමගකණවීමගව/දබන්ධාලගගිණු/දගවටශන්ගත බීක/දගදීගමිශ්රගවියද/දගගිණුමගශරගකාොටගුලද්ග
ගිණුමගබ රගාගයුතුගය.ගග
,පිය්ග 5000ි-ාග දීම නකේග ග කදල ග ලටයග දග ආර/දභග කිී මටග යෝයමිතග බ වින්ග එමග ුලද්ග බනග දීක/දග දීග
කමමග පරිණකාග නමග ක්න ග භනවිතයටග ණතග ශ කිග ල ග පරිදිග කමමග ානර්යයග 2020ග ම යිග මවග 15ග ල ග
දි ටග කපරග අලවන්ග ාග යුතුග ය.ග ද

ටග ග දත්තග ඇතුත්ග කිී ක/දග ප්රණරේයග පරික්ෂනග කිී ක/දග දීග වමශරග

ප්රනකධිය යගක්ා/දගකාොට්ටනවගඉතනගදුර්ලගමට්ටමකින්ගපලරේ ගබලගදගයෝී ක්ෂකයගවිය.
පරිණකාග ම්දුානැංණයටග කතොරතු,ග ඇතුත්ග කිී ක/දග දීග ලවමාග භනවිතග නමකයන්ග (USER NAME )
ඇතුත්ගවූගපසුගකල ත්ගප්රකධියාගකතොරතු,ගකපන් ලන්කන්ග /දගලවක/දග මගඅණටගබ ැංකුකේග කමහිග
ුලග අකුරග කයොදනග භනවිතග නමයග ඇතුත්ග ාරන් .ග Z (බ ැංකුකේග මග )ග Samurdhi .lk කවග භනවිතග
නමයග දග (USER NAME) 12345 කවග ුලරග පදයග දග භනවිතග කාොටග පධිධාරේයටග පිවිවග අදනග ානපකේග
ඇරේගසියලුගකතොරතු,ගපධිධාරේයටගඇතු්ගකිී ක/දගශ කියනලගඇත.ග
ඔබග ද

ටග කපොදුග ුලරග පදයක්ෂග password භනවිතකයන්ග පධිධාරේයටග පිවිකවේ.ග ුලත්ග කමමග කතොරතු,ග ලග

ආරක්ෂනලග උකදවනග ඒග ඒග පරිණකාග දත්තග ඇතුත්ග ාරන් න්ග (USERS) කල මග ුලරග පදයන්ග
(password)ගකල ව්ග ාරගණතගයුතුගය.ගඑකවේග ුලරගපදයගකල ව්ග ාරගණ නීමගවඳශනගුලහුණුකතහිගගල/දග පවග

උු ගඇරේගභනවිතා,කේගඋඩගclick ාෂගවිටගedit profile කවගඇරේගකාොටවගාලින්ගුලරගපදයගකල ව්ග
කිී මගශනගභනවිතා,කේගවිව්තරගඇතුත්ගකිී ක/දගදීගාගයුතුගය.ග
කමමග කතොරතු,ග ඇතුත්ග ාර ග ලවක/දග භනවිතා,ග USERග කවග පධිධාරේයටග පිවිසිකේග

/දග අදනග

කතොරතු,ගඇතුත්ගාරගුලරගපදයගලවමගශනගවම්ධිිකගවැංලර්ධා ගයෝධානරියනගකලතගබනගදියගයුතුගය. කමමග
පධිධාරේයගසියළුමගභනවිතා,ලන්ගතමනකේගුලරපදයගභනවිතා,ගටගපුධිණලිාගල ගකවේගකල ව්ගාරගණතගයුතුග
ය.
න නිකපරේගවිකේගානර්යයගවනධා ගබානකේගවභනපරේගණ,ගබ සි්ගරනනපක්ෂගම රේතුමනකේගඋපකදව්ගපරිදිග
මනගවිසින්ගවිදුලිගවැංකධි ගයෝයනම ගකාොමින්ගවභනකේගඅධායක්ෂගන රන්කණන්ගාර ගදගඉ්ීමමගමතග
CRM.eSamurdhi.gov.lk ය ග කලේග ලිපි යග වඳශනග ව/දබන්ධාග වීක/දග දීග කිසිදුග අන්තර්ජා ගාේතුලක්
අයකිරීමකින් සතොරලගබනගදීමටගඑාඟගවිය.ගඒගඅනුලගගකවගසියලුගඅන්තර්නනගකවේලනගවපය ගආයත ග
කලතග විදුලිග වැංකධි ග යෝයනමග කාොමින්ග වභනල විසින්ග ග ාර ග දග ඉ්ීමමග අනුලග සියළුග අන්තර්නනග
කවේලනග වපය ග ආයත ග ණනව්තුග අයකිී මකින්ග කතොරලග පරිණකාග ම්දුානැංණග භනවිතග කිී ක/දග පශසුා/දග
වවනගඇත.ගඑබ වින්ගවියදමකින්ගකතොරලගකමමගානර්යයටගව/දබන්ධාගවීමටගා මරේගපිරිවටගපරිණකාණතග
කිී ක/දගානර්යයටගතලදුරටත්ගව/දබන්ධාගවියගශ කිය.ග
කමමග ානර්යග වනර්නාග ාරග ණ නීමග වඳශනග ඔබග දක්ෂල ග වශකය්ණයග අණයග කාොටග වාමි.
ගක/දගව/දබන්ධාකයන්ගඅලයගල ඩිදුරගකතොරතු,ගකතොරතු,ගතනක්ෂකගඅැංයග,
හිරනන්ගප්රවන් ගමයන
වමින්දගබණ්ඩන නයාගමයනග
අත්ත නයාගමයන
තුනරිගඅකේසිැංශගමිය
කධිලන්ගරනජ්ගමය

-ග
-ග
-ග

071-4040891
071-8813836
071-4901430
071-4425369
071-4396406

ආර්.පී.බී.රේාසිරි
අධායක්ෂගන රන්
පිටපත්:1. ක්ා/දග-ගානන්තනග,ගෂමනගාටයුතුගවශගවමනනගආරක්ෂකගඅමනතයනැංයග
ාන.ද .ව
2. රනනයගක්ා/දග-ගවමනනගආරක්ෂකගඅැංය
3. ප්රධාන ගඅභයන්තරගවිණක ා
4. අධායක්ෂග(ක්ෂෂුද්රගුලය)

ග-ග
-ගාන.ද .ව
-ගඅ.ා.ව
-ගඅ.ා.ව

