මසේ
+ අැංකය
எது இ

DSD/HO/05 MF/01 ච්රර්
……………………………………........................

My No

ඔසේ අැංකය
உநது இ

දිනය
………………………………………

Your No

திகதி

Date

2021.10.05

………………………………………

සියලුභගසභෘද්ිකගප්රනනුල්ගඵක කු ගඵක කුගසිතතිගාළභනනාුවන්ගඇතුපගානර්යගභණ්ඩගරනත,ග

ෙමෘද්ධි බ ැංකු/ බ ැංකු ෙමිති පරිගණක ගත කිරිමට ආදා පරිශික නාම (user name) ෙහ මුරපද
(pass word) බාදිම ෙහ භාවිතා කිරිම
01.

දිනයිනග පුානග ක්රියනමකභාග සභෘද්ිකග ඵක කුග සහග ඵක කුග සිතතිග නන්යග ඳරිණකාණතග කිරිරේදිග ණණුරදනුාුවන්ග
ලියනඳදි චිග කිරිභ,ග ඉතුුවේග ගිණුේග හිිතය්ග සහග කයග ණණුරදනුාුවන්ග පිළිඵදග ුලලිාග රතොාතුුවග සභණග ර ේ ගග
ඇතු්මකගකිරිභගඅනස්ගාා,ගරඵොරහෝගඵක කුග ඵක කුගසිතතිගදදනිාගසහගභනසිාගරභරහයුේගාටයුතුගඳරිණකාග
භෘදුාන ණයගහාහනගසිදුාායි.
ඉදිරිරේදිගසභෘද්ිකගඵක කු ගඵක කුගසිතතිගවිසි්ගරභරහයුේගාටයුතුගඳරිණකාගභෘදුාන ණයගගහාහනගසිදුකිරිභගපිළිඵග
රසොයනගඵ්න,ගණණුරදනුගගිණුේගණතකිරිභගසහගනනර්තනගපිළිරය්ගකිරිභගඇතුපගඵක කුග ානර්යය්ගගmanualගකිරිභග
නනතනගදකිතභටගඅනසාගදිභටගසක්සුේගාාගඇත.ගඊටගරඳානතුනගගස්ථිාගානර්යගභ ඩ්යගගවිසි්ගගඳරිණකාගඳද්ධතියග
හාහනගරභරහයුේගාටයුකුග කිරිභග පිළිඵදගඳරිචයක්ෂගසහගභෘදුාන ණගආාක්ෂ කග පිළිරනමකගබනවිතයගපිළිඵදග පුුවද්දග
ඇතිගාාගණතගයුතුය.
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ඒගසදහන,ගසභෘද්ිකගප්රනනුල්ගඵක කුගච්රර් ගඅ ාග2021 11ගහිගරදදගඅ ාග01ගභගි්ග්ඵනගදිගඇතිගඋඳරදස්ග අනුනග
සභෘද්ිකග ඵක කුග සහග ඵක කුග සිතතිග ග න්ග ඳරිශි්ාග නනභග )user name)ග ්දග අනසා්මකග ස්ථිාග ානර්යග භ ඩ්යග
ඳභකක්ෂග ඒග ඒග නිළධනරියනටග ්ඵනග දිග ඇතිග ුලාග ඳදයග (pass word) බනවිතනග ාාග ඳරිණකාග ඳද්ධතියටග ඇතු්ග වීග
රභරහයුේගාටයුතුගසිදුගාළගයුතුය.ගඑරභ්භගතභගානර්යගසිදුගාාරණනගයනගඅතාතුාගානර්යරය්ගතනානලිානගග
ඉනමකග නනග ග අනස්ථනනාග සහග දදනිාග තභග ානනානරිග ාටයුතුග අනස්ග ා්ග ඳසුගඳද්ධතිරය්ග ග ඉනමකග ග විභග )logග
out)ගා්ගයුතුගඵනගඅනධනාකරය්ගදකනුේගරදිත.ගනිළධනරි්ගවිසි්ගතභගඳරිශි්ාගනනභගසහගුලාඳදගබනවිතනගාාග
රනනමකග පුද්ණ්රයකුටග ඳද්ධතියටග ඇතු්විභටග ඉඩරනොදියග යුතුග අතා,ග තභනග බනවිතනග ාානග ුලාග ඳදග රනනමකග
ඳනර් නයාටගරනෝකරඵනගඳරිදිගසුාක්ෂෂිතගාාණතගයුතුය.

1ලන අදියර,
நாடி,செத்ெிிான த்தபமுல் /1st Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramulla
අදියර,4 ලන මහ,
මහ, සෙත්සිරිපාය,
සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්.
බත්තරමුල්. /1ம் கட்டம், 4 வது நாடி,
අධයක්ෂ ගනනාන්
ணிப்ார்ගதலலநனதிதிග

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

TelFax -

අතිරර්ාගඅධයක්ෂ ගනනාන් )ඳන්නගහනගආයතන)

ප්රධනනගණකානිකානී ගගගගගගගග

අධයක්ෂ 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
0112882202

மநதிக ணிப்ார் தலலநனதிதி ( ிர்வாகம்/தாம்) ிபதாගகணக்கார்ගගගගග

Hot Line :0112-889007

ணிப்ார் (குறு ிதி ) அலுவகம்ග

Hot Line:0112-885582

Hot Line: 011- 2887722

03

දකනටග අනුයුක්ෂතග ාානග ්දග ඳරිණකාග පුහුණු්නභි්ග සහග රැකියන්නභිග පුහුණුග උඳනික්නහි්රේග රසේනනනග
්ඵනරණනගඇමකරමකගසභෘද්ිකගඵක කු ගඵක කුගසිතතිගාටයුතුගඳහසුගකිරිභමක,ගඔහු්ටගපුහුණුනක්ෂග්ඵනගදිභගසදහනගරේ.ග
තනදග පුහුණු්නභි්රේග රසේනනනග ණනුග ්ඵ්ර්ග රාටිග ාන්යක්ෂග සදහනග රේ.ග එඵකවි්ග දකනටග ණණුරදනුාුවන්ග
ලියනඳදි චිග කිරිභ,ඉතුුවේග ගිණුේග හිිතය්ග සහග කයග ණණුරදනුාුවන්ග පිළිඵදග ුලලිාග රතොාතුුවග සභණග ර ේ ගග
ඇතු්මකග කිරිභග අනස්ග ාා,ග රභරහගයූේග ාටයුතුග ඳරිණකාග ඳද්ධතියග හාහනග සිදුාානග ඵක කු ග ඵක කුග සිතතිගග
අනසා්මකගස්ථිාගානර්යගභ ඩ්ගසතුගuser name සහගpass wordගබනවිතනගාාගඳද්ධතියටගඇතු්විභටගසහගගිණුේග
ාටයුතුගකිරිභටගපුහුණු්නභි්ටගඉඩරනොදියගයුතුය.ගඑඵකවි්ගස්ථිාගානර්යගභ ඩ්යගගවිසි්ගඳරිණකාගභෘදුාන ණයගගග
හාහනගාටයුතුගසිදුගාාග,ඒගපිළිඵදගපුහුණුනගසහගඳ්පුුවද්දගනකඩිගාාණ්නනගර්සමකගදකනුේගරදිත.
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දකනටභමකග යේග සභෘද්ිකග ඵක කුනා ග ඵක කුග සිතතියාග අනුභතග ානර්යග භණ්ඩ්යග යේග නි්ධනරිරයකුග රහෝග
නි්ධනරි්ටග දීග ඇතිග උඳරදස්ග ඳරිදිග ඳරිශි්නයග නනභග )user name)සහග ුලාඳදග )pass word)ග ග රනොභකතිග නේග
ාඩිනිත්ග ඳරිණකාග රසේනනග සඳයනග ආයතනග දකනුනමකග ාා,ග ඳරිශි්ාග නනභග සහග ුලාඳදග සාස්ග ාාණ්නනග
ර්සමකගදකනුේරදිත.ග
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සභෘද්ිකග ඵක කු ග ඵක කුග සිතතිග ාළභනනාුවන්ග ඇතුපග ානර්යග භ ඩ්ග රනතග ්ඵනග දිග ඇතිග user name සහග pass
wordග බනවිතනග ාාග රනනමකග ඳනර් නයක්ෂග සිදුාානග න චනග සහග අනබනවිතනග ග සේඵ්ධනග ආදන්ග නිළධනරියන ග
නිළධනරියන්ගසෘජුනගනණකීභටගඵකරදනගඵනටමකගතනගදුාටමකගද්නිත.
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සභෘද්ිකග ඵක කු ඵක කුග සිතති,ග ඳරිණකාග ඳද්ධතියග තු්ග දදනිාග ණණුරදනුග ාටයුතුග ආාේබග කිී රේදිග සහග
ණණුරදනුග අනස්ග කිරිරේදී Start of Date (SOD) සහ End of Dateග (EOD)ග ක්රියනමකභා ග කිී භ ග ඵක කුග
ාළභනනාුවගවිසි්ගඅනිනනර්යරය්ගසිදුගා්ගයුතුගඅතා,ගඊළඟගදිනරේගණණුරදනුගකිරිභටගරඳාගදිනරේගසියපභග
ාටයුතුග අනස්ග විග තිබියග යුතුය.ග එරසේග රනොාානග ඵක කු ඵක කුග සිතතිග පිළිඵදග අනධනනයක්ෂග රයොුලාානග ඵනමකග
දකනුේගරදිත.

ආර්.පී.බී.ගති්ාසිරි
අධයක්ෂ ගනනාන්.
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