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Date

IයJම ාෙMNය ෙ4කOවQR ෙවත,

නව සමෘ,- සහනාධාර ලබා/ම සඳහා 121 ප3

ෙත4රාගැ7ම

TවUන Vරා WI IXන අY ආදායOලා[ ප\4 එ0ල0ෂ පනස්දහස0 (150,000) සඳහා පළE
අTයෙG c සමෘM සහනාධාර ලබාcමට රජය gරණය කර hi අතර ඉ4kOපl භාරගැoම
2018.07.31 TෙනR අවසR Wය.
ඒ අqව පහත සඳහR පrT කටst කරන ෙමR කාQuකව දRවv.
01. 2018 wx 31 Tන ෙත0 අයyOපl Iය4ල ාෙMNය ෙ4කO කාGයාල ෙවත එ0 zස්
කර ගැoම.
02. පහත සඳහR අයෙගR සැyOල{ කv|ව0 ම}R අදාළ ෙ{ O Iy ~ ම.
I. ාෙMNය ෙ4කO/සහකාර ාෙMNය ෙ4කO ෙහ€ ෙO වන Wට නOකර ඇh
බලයල{ ‚ලධාrෙයƒ (කv|ෙ„ සභාපh)
II. සමෘM …ලස්ථාන කළමනාකQ
III. සමෘM
ාෙMNය සංWධානය සඳහා අධ/ˆ ජනරා4වරයා WIR නO කරq ලබන
ෙහ€ ෙත€රාෙගන ඇh සාමා‰කයR hෙදනා.
(මාෙŠ අංක DSD/HO/09/CBO/ ා.ස./T.ක./සාමා.ප{. සහ 2018.07.05 Tනැhව
ඔබට ද •ටපත0 ස•තව Tස්‘0 ෙ4කOවQR ෙවත යවන ලද x• ම}R ෙමම
කv|ව 2018.07.15 Tනට ෙපර ප{ කර ගැoමට උපෙදස් ලබා c ඇත.)
“ට අමතරව පහත ‚ලධා R වසO ම”ටvR ෙමම කv|වට සහභා• කරවා ගත
stය.
i.
ii.
iii.
iv.
1වන අ යර,
යර,4 වන මහල,
මහල, ෙස

පාය,
පාය, බ තර

ල.
ල. /1

க ட

,4 வ

අධ/0ෂ ජනරා4

අධ/0ෂ (පාලන හා ආයතන)

பண

பண

பாள தைலைமயதிபதி

Director General
011-2871672/2872202
011-2889002
E-mail- dg@samurdhi.gov.lk

TelFax -

සමෘM සංවGධන ‚ලධා
–ාම ‚ලධා
ආG—ක සංවGධන ‚ලධා
ජා …ල සංWධානෙ˜ සභාපh
மா ,ெச சிறிபாய ப தர

பாள ( நி வாக /தாபன )

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

Hot Line :0112-889007

ධාන ගණකා කා
ப ரதான கண காள
Chief Accountant
011-2869742
011-2869742
finance@samurdhi.gov.lk

ல /1st

Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramulla

අධ/0ෂ (0CD Eල/)

பணி பாள (

நிதி )

Director ( Micro Finance)
011-2889003
011-2887469

Hot Line:0112-885582

කාGයාලය
அ வலக
Office
0112872202

Hot Line: 011- 2887722

03. ඔබ කාGයාලයට ලැ™q IයJම සමෘM සහනාධාර ඉ4kOප{ –ාම ‚ලධා ෙකš”ඨාස
ම”ටvR ෙගšq ගත ෙකšට, නාම ෙ4ඛන සකස් කර ගැoෙමR අනtQව ඒ ඒ වසම සඳහා
‚ශ්žත Tන/ෙ„ලාව4 ‚යම ෙකšට ෙගන ඉහත Ÿ කv|ව zස් ¡yස්සR ෙත€රා ගැoම.
04. එ0 එ0 –ාම ‚ලධාr වසO ම”ටvR ෙත€රා ගq ලබන සමෘM සහනාධාරය ලබා cමට
¡y¡කOල{ අය •¢බඳ සංඛ/ා{මක ෙතšරtQ ෙO සමග ඇh ඇE£O අංක 01 කාරව
සකස් ෙකšට 2018.08.20 Tනට ෙහ€ ඊට ථම අදාල Tස්‘0ක වල Tස්‘0 ෙ4කOට ද
•ටප{ ස•තව Tස්‘0 සමෘM අධ/0ෂ ෙවත යැ ම. (ෙපšෙරš{t ෙ4ඛනවල IXන
¡y¡කOල{ අයyOකQවR ද ෙමයට ඇtළ{ කළ st ෙ„.
ෙO අqව ඉහත සඳහR ¥මෙ„දය අqගමනය කර සමෘM සහනාධරය ලබා cම සඳහා
¡yස්සR ෙත€රා ගැoෙO කGතව/ සාGථකව ඉ| කර ෙදන ෙමR කාQuකව ඉ4ලා IXv.

ෙ¦. දඩ4ලෙŠ,
අධ/කෂ
් ජනරා4.

