මසේ අංකය
எது இ

DSD/HO/02/AD/05/SDO/EB/2020

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

My No

ඔසේ අංකය
உநது இ

දිනය
………………………………………

Your No

திகதி

Date

2021.01.19

………………………………………

සියලුමගදිස්ත්රික්ෂගර්ා /ගදගදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅතිරර්ාගඅධායක්ෂ ගන ාන්රරු්,
දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධායක්ෂ රරු්,
නිරයෝනයගඅධායක්ෂ ගදගසහානාගඅධායක්ෂ රරු්
ෙමෘද්ධි ෙංලර්ධන නිධාරින් ෙහා ඳැලැත්සලන I ලන
කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2020
සම්ධිිකගසංරර්ධා ගනි්ධානරි්ගසඳහනගපැරැත්රර ගIගර ගානර්යක්ෂ මතනගාඩඉ /ගවිභනණයග2021ද01ද23ගර ගදි ග
දිස්ත්රික්ෂග මටමින්්ග පැරැත්මටමිග අරයග සියලුග ාියුතුග ර /ග ර ග විිග සංවිධාන යග ාාග ඇතිග බරග සතුටි්ග ද්රනග
සිටින්.
02.ග ග ඔබග දිස්ත්රික්ෂාරඉග ඉහතග විභනණයග පැරැත්මටර /ග ානනානරිග රමරහයමටර /ග ප්රධාන ග ස /බ්ීාාකග නි්ධානරිග
රරය්ගඔබගපත්ගාාන්.
03.ග ග ඒග අනුරග ,පහතග සඳහ්ග ග උපරදස්ර්ිග අනුකූ්රග ානර්යක්ෂ මතනග ාඩඉ /ග විභනණයග පැරැත්මටර /ග ානනානරිග
ාියුතුගසංවිධාන යගාා ගර්සගරමයි්ගද්රනගසිටින්.
3.1

විභනණයගපැරැත්රර ගදි ිගරපාගදි ගවිභනණයගපරත්රනුග්බ ග ගවිභනණග මධායස්ාන රඉගසියළුග
ාියුතුග සංවිධාන යග ාාණතග යුතුය.ග ඒග සඳහනග විභනණග න්නිකපතිරරු්ග හනග විභනණග
නිරීක්ෂ ාරරු් දගදැනුරත්ගාාගඔවු්රේගසහනයග්බනගණැනීමගරඩනත්ගසුදුසුය.ග

3.2

විභනණග ානනානරිග සඳහනග රයොදනණැනීමිග නියන්තග සියළුමග ානර්යග මණ්ඩ්ග සනමනජිායි්ග
2021ද01ද23ග දි ග රප.ර.ග 7.00ග ර ග විිග විභනණග මධායස්ාන යග රරතග රනර්තනග ාාමටමිග ාියුතුග
ාළගයුතුය.

3.3

විභනණයගසඳහනගඅරයගාා ගවිභනණගප්ර් ගප්ර,ගපිළිතුරුගලිය ගාඩදනසිගහනගඅර කුත්ගානනානරිග
ර්ඛ ගප්රධාන ගානර්යන්රඉගමනගවිසි්ගපත්ගාානුග්බ ගවිභනණගඅීක්ෂ කගනි්ධානරිරයකුගවිසි්ග
ඔබග රරතග ්බනග දීමිග නියන්තග අතාග පිළිතුරුග ප්රග හනග අර කුත්ග ානනානරිග ර්ඛ ග

ැරතග

සුාක්ෂෂිතරගප්රධාන ගානර්යන්යගරරතගරණ ගඒර /ගරණීමමගමමගනි්ධානරියනගරරතගපැරරර්.
3.4

විභනණග ානනානරිග සඳහනග රයොදනග ණැනීමිග නියන්තග ර /ග ර ග විිග මනග රරතග රයොුලග ාාග ඇතිග
ර්ඛ රඉග සඳහ්ග නි්ධානරි්ග රරතග විදුත්ග තැපෙර්්ග ඔබග රරතග මරනග ඇතිග ආදර්ග
ආා්තිරයහිගඔබරේගඅත්ස ගහනගනි්ුලද්රනරගරයොදනගපත්මට /ගලිපියක්ෂගනිකුත්ගාළගයුතුය.

1ලන අදියර,
நாடி,செத்ெிிான த்தபமுல் /1st Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramulla
අදියර,4 ලන මහ,
මහ, සෙත්සිරිඳාය,
සෙත්සිරිඳාය, බත්තරමුල්.
බත්තරමුල්. /1ம் கட்டம், 4 வது நாடி,
අධායක්ෂ ගන ාන්
ணிப்ார்ගதலலநனதிதிග

Director General
011-2872202
011-2889002ගග
E-mail- dg@samurdhi.gov.lk

TelFax -

අතිරර්ාගඅධායක්ෂ ගන ාන් )පන් ගහනගආයත )

ප්රධාන ගණකානිකානරීගගගගගගගග

අධායක්ෂ ග)ක්ෂෂුද්රගුල්ය)

ානර්යන්යග

Additional Director General (Admin & Establishment)
011-2873799
011-2873996ගගගගග
diradmin@samurdhi.gov.lk

Chief Accountant
011-2869742
011-2869742
finance@samurdhi.gov.lk

Director ( Micro Finance)
011-2889003
011-2887469

Officeග
0112872202

மநதிக ணிப்ார் தலலநனதிதி ( ிர்வாகம்/தாம்) ிபதாගகணக்கார்ගගගගග

Hot Line :0112-889007

ணிப்ார் (குறு ிதி ) அலுவகம்ග

Hot Line:0112-885582

Hot Line: 011- 28877

3.5

විභනණගාන්සිහ ගපහතගසඳහ්ගපරිදිගරේ.
දිනය

සේාල

විෂය

විෂයය

අංකය
2021.01.23

රප.ර.09.00-12.00

01

ආයත ග සංග්රහය,ග ුලද්ග රාුල්නසිග හනග
ානර්යනලීයගක්රම

2021.01.23

ප.ර.ගග01.00-ග04.00

02

සම්ධිිකග සංරර්ධා ග ප තග හනග ජීරර ෝපනයග
සංරර්ධා යගසඳහනගානරඉගප්රතිපත්ති

3.6

ඔබග දිස්ත්රික්ෂාරඉග නිතයග රසරරඉග ර ොසිටි ග මරහත්ග ඔබග දිස්ත්රික්ෂාරය්ග විභනණයිග රපනීග
සිටීමිග අයදු /ග ාාග ඇතිග නි්ධානරි්ග සඳහනග දග විභනණයිග රපනීග ග සිටීමිග අරයග ාියුතුග
ස /පනද යගාළගයුතුය.

3.7

රර්තමන රඉගාරටමගපරති ගරාොවිඩ්ග-ග19ගරසංණතගතත්ත්රයගහුලරේගරසෞඛයගබ්ධානරි්ගවිසි්ග
්බනග දීග ඇතිග රසෞඛයග මනර්රණෝපරධිර්ිග විර ග අරධාන යග රයොුලග ාා,ග ඒග අනුරග විභනණග
මධායස්ාන රඉගඅරයගාියුතුගසිදුගාාගඇතිගබරගස නාගාාණතගයුතුය.

3.8

විභනණග මධායස්ාන යග හනග ප්රධාන ග ානර්යන්යග සමණග සියළුග ස /බ්ීාාකග ාියුතුග ග ඔබග රරතග
පැරරර්.ග

04.

ඉහතගාරුණුගසැ්කි්්ිගණනින්්ගවිවිධාගදු ්ාාතනගමධායයරඉගවුරගදගඔබගදිස්ත්රික්ෂාරඉගරමමගවිභනණයග

රඩනත්ග සනර්ාාරගපැරැත්මටමිගඅරයගාියුතුග රණීමරම්ගයුතුරගඉටුකිරීමිග ාියුතුග ාා ගරම්ගරැඩිදුාිත්ග
ානරුණිාරගදැනු /ගරදන්.
05.

ර /ගර ගවිිගඔබගවිසි්ගඉදිරිපත්ගාාගඇතිගවියද /ගඇස්තර /්තුරගසඳහනග)සංග්රහගවියද /ගාහිතර)ගඅරයග

ුලද්ගප්රතිපනද ගාඩි න්්ගඔබගරරතගනිදහස්ගකිරීමිගාියුතුගරාරර්.

ආර්.පී.බී.ති්ාසිරි,
අධායක්ෂ ගන ාන්
පිිපත්:
1.ගර්ා /,ගසම්ධිිකගණ්හගආර්ථිා,ගක්ෂෂුද්රගමූ්ය,ගස්රයංගැකකියනගහන

-

ාන.දැ.ණැ.ස.

2.ගගප්රධාන ගඅභය්තාගවිණකා

-

දැ.ණැ.ස.

3.ගගප්රධාන ගණකානිකානරි

-

දැ.ණැ.ස.ගහනගඅ.ා.ස.

4.ගගප්රධාන ගානර්යන්රඉගදිස්ත්රික්ෂගභනාගසියළුමගඅීක්ෂ කගනි්ධානරි්

-

අ.ා.ස.

ගගගගරයනපනාගසංරර්ධා ගානනයගඅමනතයනංය

