ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

ගගගග

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

මසේ අංකය
எனது இய

DSD/HO/SW/14/19/01/Circuler

My No

ඔසේ අංකය
உது இய

දිනය
………………………………………

Your No

திகதி

2020.01.20
………………………………………

Date

සියළුමගදිස්ත්රික්ෂගක්ාවරුන්/ දගදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅරේකර්ාගඅධයක්ෂ ගනනාන්ුන්/ ,
ප්රධනනගානර්යනලකේගසියළුමගමනණ්ඩලිාගනිළධනරි/ ,
සියළුමගදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධයක්ෂ ුන්/ ,
සියළුමගප්රනකධිීයගක්ාවරුන්/ ,

සම්ධිිකගසහනනධනාගුැඩසටහනගග-ගසම්ධිිකගසංුර්ධනගකදඳනර්තකවර/ තුු
උක්ෂතගශිර් යගයටකේගඔබගකුතගනිකුේගාාගඇරේගDSD/HO/SW/14/16/සහනනධනාගචක්රක්ඛගග
අංාගදානග2019.02.28ගදිනැරේගලිපියගහනගබැකධි.
02.ගඑමගලිපිකේග2ගුනගකේදකේගසහ/ ගඳරිදිගනුගප්රරේලනින/ ගසදහනගසහනනධනාගනිකුේගිරී මටග
ප්රනකධිශියගක්ාවරුන්/ ගකුරේ/ ගතුේගාාගරේ බගබලතලග2020.02.01ගදිනගසිටගක්රියනේමාගුනග
ඳරිදිග නැුතග ඳුානුග ලබනග අතා,ග නුග සම්ධිිකග ප්රරේලනින/ ග කත ානග ණැීමකවරදිග ඳහතග සහ/ ග
ක්රමකදදයගඅනුණමනයගාලගයුතුගකද.
1. 2019.04.05ග දිනග අංාග 2117ද55ග දානග සුභසනධනග ප්රරේලනභග කණිමවරග සහනග අුග
ආදනයවරලනිනග ඳවු්ග හදුනනග ණැීමකවරග ක්රමග කදදයග ඇතුලේුග ඇරේග ිමකෂ ග ණැස්ග
නිකදදනකයහිගඅඩංගුගගනිර්කනයාගඅනුුගාටයුතුගිරී ම.
2. සම්ධිිකග සහනනධනාලනින/ ග කත ානග ණැීමකවරදිග ුසවරග ම්ටමි/ ග ඳවු්ග හඳුනනග
ණැීමකවරගානර්යය ඳහතගසනමනජිායි/ කණ/ ගසැදුවරලේගාමිටුුගමගි/ ගසිදුගිරී ම.ගග





ුසවරභනාගසම්ධිිකගසංුර්ධනගනිලධනරි
ුසවරභනාගග්රනමගනිළධනරි
ුසවරභනාගආර්ථිාගසංුර්ධනගනිලධනරිගග
ුසකමහිගසම්ධිිකගගප්රනනුලලගසංිමධනනගසභනඳරේග

1ලන අදියර,
අදියර,4 ලන මශ,
මශ, සවත්සිරිපාය,
සවත්සිරිපාය, බත්තරමුල්.
බත්තරමුල්. /1ம்

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

අධයක්ෂ ගනනාන්
අධයක්ෂ (ඳනලනගහනගආයතන)
ணிப்ாளர்ගதலைலநனதிதிගணிப்ாளர் (ගிர்வாகம்/தாம்)
Director General
Director (Admin & Establishment)
Tel011-2871672/2872202
011-2873799
Fax 011-2889002ගග
011-2873996ගගගගග
E-mail- dg@samurdhi.gov.lk
diradmin@samurdhi.gov.lk

Hot Line :0112-889007

ප්රධනනගණකානිකානී ගගගගගගගග
ிபதாගகணக்காளர்ගගගගග
Chief Accountant
011-2869742
011-2869742
finance@samurdhi.gov.lk

Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramulla

අධ්ගයක්ෂ ග(ක්ෂෂුද්රගුලලය)

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

Hot Line:0112-885582

ානර්යනලයග
அலுவைகம்ග
Officeග
0112872202

Hot Line: 011- 2887722

3. තහතග සහ/ ග අයුරි/ ග ුසවරග ම්ටමි/ ග කත ානග ණ/ නනග ලදග සම්ධිිකග ප්රරේලනභග
ලැබීමටගසුදුසුගගගඳවු්ගගසහනගාලනඳගාළමනනාන්ගසහගමූලස්ථනනගාළමනනාන්ග
ිමසි/ ග නිර්කධිෂය/ ග ලබනග දීකම/ ග අනතුන්ු,ග ප්රනකධිශියග ක්ාවරග ිමසි/ ග අනුමතග
ිරී ම.
4. එකලසග ප්රරේලනභග ලැබීමටග සුදුසුග බුටග අනුමතග වුග ඳවු්ග ඇතුලේග ාාග ප්රුලඛතනග
ක්ඛකයක්ෂගසාස්ගිරී ම.
5. 2019ග අකණ ස්තුග මනසයටග අදනළග සහනනධනාග ුටිනනාමග තක්ෂමුනග කනොයනග ඳරිදිග
ප්රුලඛතනග ක්ඛකයග අනුුග ප්රනකධිීයග ක්ාවරග ානර්යනලග ම්ටමි/ ග මනසිාුග ණලඳනග
ප්රරේලනභගලබනගදීමටගාටයුතුගිරී ම.
03.ග තහතග ක්රමකදදයග අනුණමනයග ිරී කවරදිග ග ඇරේුනග ණැටළුග සහණතග අුස්ථනුලදී ග අදනළග
ාන්කග ඳැහැදිළිුග සහ/ ග ාාග මනග කුතග කයොුලග ාාග උඳකදස්ග ලබනග ණැීමමටග ාටයුතුග ාළග
යුතුය.
04.ග කවරග සවරබ/ ධුග ුැඩිදුාග ිමස්තාග අුෂයග ු/ ක/ ග නවරග අධයක්ෂ ග සමනනග ආාක්ෂ කග හනග
සුභසනධනගගදු.අ.ග0112ග–864398ගඅමත/ න.
ගග
ග
නිමල් සකොටලසෙදර
අධ්යක්ෂ නනරාල් වල..බ.

පිටපත් :1
2
3
4

සල්කම්, වමුදල් අමාතයංය
සල්කම්, වකාන්තා, ෂමා කටයුතු වශ වමාන ආරක්ෂණ අමාතයංය
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