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Your No

දිස්ත්රික්ෂගර්ා/දිදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅතිරර්ාගඅධායක්ෂ ගන ාන්,
දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධායක්ෂ ,
ප්රනරධිය යගර්ා/ද,
දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගයෝරය්නයගහනගසහානාගඅධායක්ෂ ,
ප්රනරධිය යගසම්ධිිකගම්ස්නන ගාළම නා,,
සම්ධිිකගබ ැංකුගසමිතිගාළම නා,ගහනගබ ැංකුගාළම නා,,
සම්ධිිකගසැංවර්ධා ගයෝ්ධානරි,
Covid – 19 ලයලෙනකාරී තත්ත්ලය නිො බපෑමට ක් ව පවුල්ලට රුපියල් 5,000/-ක දීමනාල සෙවීසේ
සතොරතුරු CRM සමොඩියුසේ යාලත්කාලීන කිරීම
ඉතනගහදිසිගානර්යයක්ෂගර්සගස්ානගසිැංහ්ගරෙම්ගඅලුත්ගඅවු,දුගසමරේගහනගානමසනන්ගසමරේගගදීගඉතනගසනර්නාවග
Covid – 19ගව්ගයවස ානී ගතත්ත්වයගමතගබ්පෑමටග්ක්ෂගවගපවු්ව්ටග,පිය්ග5,000ි-ාගදීම නවගරණවීමටගඔබග
ස මගෙ ක්ෂවගසහරය්ණයගඉතනගඅණයගරාොටගස්ාමි.
2020ගඅරප්රේ්ගමනසරේගදීග Covid – 19ග වසැංණතයගයෝසනගපීඩනවටග පත්ගවගපවු්ග සඳහනග,පිය්ග5,000ි-ාගදීම නවග
්බනණත්ග අතාග එමග රතොාතු,ග CRM රමොඩියු්යග රවතග ඇතු්ත්ග ාා ග ්දී.ග එරහත්ග එමග රතොාතු,ග පී ක්ෂ නග
කිී ර/දගදීගහ ඳුනු/දපත්ගඅැංාගසහිතගසියලුගරතොාතු,ගCRMගපධිධාතියටගඇතු්ත්ගවීගර ොම තිගබවගයෝී ක්ෂ කයගවිය.ග
රමමගරතොාතු,ගඇතු්ත්ගකිී ර/දගදීගගප්රති්නභගරණවගපුධිණ්යනරේගදුාාන ගඅැංායගෙගCRMගරමොඩියු්යටගඇතු්ත්ග
ාළගාාගසියලුගරතොාතු,ගපරිණකාණතගකිී මට සම්ධිිකගබ ැංකුගසමිතිගමට්ටමින්ගර/දගසමඟමගාටයුතුගාා ගර්සග
ාන,ණිාවගෙන්වමි.ගග
2021ගඅරප්රේ්ගමනසරේගදීග,පිය්ග5,000ි-ාගමුේග රණවීමගසම්ධිික්නභීගඅඩුගආෙනය/ද්නභීග,ගව ඩිහිටිග,ගආබනිකතග ,ග
සියවස්ග පර්කගහනගවකුණඩුගආධානාග්බ ගහනගඅභියනච නගමඟින්ගරත්ානණත්ගපවු්ගර්සගවර්ගීාාකයගාාගරණවී/දග
කිී මටගඅග්රනමනතයගර්ා/දරේගPTF/03-2021 අැංාගහනග2021.04.10ගගදි

1ලන අදියර,
අදියර,4 ලන මහ,
මහ, සෙත්සිරිපාය,
සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්
බත්තරමුල්.. /1ம்

තිගචක්රර්යයගමඟින්ගපපරෙස්ගදීගඇත.ග

கட்டம், 4 வது ாடி,
ாடி,செத்ெிமிபா பத்தமுல்ய /1st

Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramulla

අධායක්ෂ ග)ක්ෂෂුද්රගමු්ය)
ප්රධාන ගණකානිකානී ගගගගගගගග
ணிப்ாளர் (குறு ிதி )
பணிப்பாளர்ගதலைலதிபதிග மநலதிக ணிப்ாளர் தலலலநனதிதி ( ிர்வாகம்/தாம்) பிதானගகணக்காளர்ගගගගග
Additional Director General (Admin & Establishment)
Director ( Micro Finance)
Director General
Chief Accountant
011-2873799
011-2889003
Tel011-2872202
011-2869742
011-2873996ගගගගග
011-2887469
Fax 011-2889002ගග
011-2869742
diradmin@samurdhi.gov.lk
E-mail- dg@samurdhi.gov.lk
finance@samurdhi.gov.lk Hot Line:0112-885582
අධායක්ෂ ගන ාන්

අතිරර්ාගඅධායක්ෂ ගන ාන් )පන් ගහනගආයත )

Hot Line :0112-889007

ානර්යන්යග
அலுவைகம்ග
Officeග
0112882202

Hot Line: 011- 2887722

රමමග වර්ගීාාකයන්රේග අඩුග ආෙනය/ද්නභීග හනග සුදුසුා/ද්නභීග අභියනච නග යටරත්ග රත්ානණත්ග පවු්ග ස/දබන්ධාගවග
ර්ය යග විිකමත්ග ආානායටග සාස්ග රාොටග ප්රනරධිය යග ර්ා/දරේග අනුම තියග මතග රණවී/දග ා්ග හ කිය.ග එරසේග
රණව ග්ෙගරහ්ගරණවීමටගඇතිගදීම නගපිළිබඳවගප්රනනම්ගබ ැංකුගාළමකනා,වන්රේගහනගප්රනරධිය යගර්ා/දගවිසින්ග
සහතිාග ා්ග ර්ය ග දිස්ත්රික්ෂග අධායක්ෂ ග විසින්ග ්බනදීග ඇතිග පපරෙස්ග අනුවග පී ක්ෂ නග ාාග බ්නග ප්රධාන ග ානර්යන්යග
රවතගරයොමුගාාගඅවශ්යගමුේගප්රතිපනෙ ග්බනණතගයුතුය.
සම්ධිිකගබ ැංකුගවිසින්ගසම්ධිිකගසැංවර්ධා ගයෝ්ධානී න්ටග්බනගදීගෙ

ටගඉතිරිවගඇතිගගමුේගඑළරබ ගා්නපගරැස්වී/දග

දි රේගදීගඑ /දග2021.04.22ග)බ්රහස්පතින්ෙන)ගදි ගසම්ධිිකගබ ැංකුගරවතගභනාරණ ගඑමගවිස්තාගෙගප්රධාන ගානර්යන්යග
රවතග්බනගදියගයුතුගය.ගඑමගසහතිාගාළගර්ය ගහනගඅභයන්තාගවිණක ගඅැංශ්යග්බනරෙ ගතහවු,ගකිී ර/දගලිපිග
ස ්කි්්ටගරණ ගව ඩිපුාගරණවනගඇතිගරහ්ගතවදුාටත්ගරණවී/දගකිී මටගඅවශ්යගමුේගඅෙන්ගබ ැංකුගරවතග්බනගදීමටග
ාටයුතුගාානුගඇත.ග
ෙ

ටගදිස්ත්රික්ෂාගරවතග්බනගදීගඇතිගමුේගප්රමනකයගහනගඒගඒගබ ැංකුගවිසින්ගප්රති්නභීන්ටගරණවනගඇතිගමුේගප්රමනකයග

ස ්කි්්ටගණ නීර/දගදීගරමරතක්ෂගයෝසිගපරිදිගර්ය ගස/දපර්කගාාගර ොම තිගඅවස්නනගවනර්නනගරව්.ගඑබ වින්ගමීටග
ඉහතග දීග ්බනග දීග ඇතිග පපරෙස්ග ස ්කි්්ටග රණ ග රමමග මුේග යෝසිග පරිදිග ා්මකනාාකයග කිී මටග හනග අෙනළග
ප්රති්නභීන්ටග්බනදීමටගඅවශ්යගසහයග්බනරෙ ගර්සගව ඩිදුාටත්ගාන,ණිාවගෙන්වමි.ග
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