මසේ අකකය
எது இ

DSD/HO/02/Adි20ිරපොදු
……………………………………........................

My No

ඔසේ අකකය
உநது இ

දිනය
திகதி

………………………………………

Your No

Date

ග2021.08.10

………………………………………

ෙමෘද්ධි සෙඳාර්තසේන්තු චක්රසල් අකක 8/2021
ප්රධාන ගානර්යන්ර ගියයුම ගඅශ ගප්රධානීන්,
ියයුම ගදිස්ත්රික්ෂගර්ා/දිදිස්ත්රික්ෂගස ්ධිිකගඅතිරර්ාගඅධායක්ෂ ගන ාන්රුන්,
දිස්ත්රික්ෂගස ්ධිිකගඅධායක්ෂ රුන්,
නිරයෝනයගඅධායක්ෂ ගිගසහානාගඅධායක්ෂ රුන්,
ස ්ධිිකගාළ නාුනර්ිස ්ධිිකගසශරර්ධා ගනි්ධානී ්ගඇතුුමගානර්යයග ණ්ඩ්ර ගියයුමගරෙ නගරරත

ක්ස ේත්ර නිධාරින් ෙහා ක්ස ේත්ර දීමනාල/අතිකා හා දින ලැටුප් සගවීම.
ආයත ග සශග්රහර ග VIIIග ර ග පරිච්රේෙර ග 04ග රණ්තියග අනුරග ක්ෂර ේත්රග නි්ධානරිරයු ග ර්සග අර් ග ෙක්ෂරනග
ඇත්රත්ග “ප්රධාන ග ර රය්ග ක්ෂර ේත්රග රඩඩාටයුතුග පඩරී ග ඇතිග එක්ෂග ස් න යාටග සී නග ර ොර ග ය/දග
ානර්යන්යාග සී නරලි්ග පිටතග පිහිටිග රඩඩබි/දර්ටග නිතිපතනග යනයුතුග අධීක්ෂ කග ස්රභනරර ග ානනානරිග පඩරී ග
ඇති,ගපී ක්ෂ ක,ගචනරිානගය නදියගියයගානනානරියටගඇතුළත්ගනි්ධානරිරයු  ” යනුරරනි.
එර්සග ක්ෂර ේත්රග ීම

නරක්ෂග සහහනග හිිකා/දග ්න ග

ධාය ග ානයටග අයත්ග ත තුුනග යටතටග ර

ග

රෙපනර්තර/ද්තුරේග ස ්ධිිකග සශරර්ධා ග නි්ධානරි්,ග ස ්ධිිකග ාළ කනාුනර්ග ක්ෂර ේත්රග නි්ධානරි්ග ර්සග
2017.12.07ග දි ඩතිග ානනයග පරිපන් ග ච්රර් ග අශාග 33ි2017ග හනග 2018.11.28ග දි ඩතිග ානනයග පරිපන් ග
ච්රර් ගඅශාග02ි2018ගහිගඇතුළත්ගාාගඇත.ග
ඉහතග සහහ්ග ානනයග පරිපන් ග ච්රර් ග අශාග 33ි2017ග හිග විිකවිධාන ග ර්ටග අනුරග එහිග සහහ්ග ක්ෂර ේත්රග
ීම

නරග හිිකර්ර්ග “පූර්කග ානලී රග ක්ෂර ේත්රණතරග ානනානරිර්ග නිාතග නි්ධානරි්ග සහහන”ග නරග ආයත ග

අධායක්ෂ ගන ාන්ර ගEST-7/ALLOW/03/2014/2(තනර)ගහනග2021.06.22ගදි ඩතිගලිපිරය්ගේරනගඇත.
එර ් ග“ක්ෂර ේත්රයටගර ොරණොස්ග පූර්කානලී රගානර්යන්ණතරගරසේරයගාා ගර්සටගවිික ත්රගනිය ාාග
ඇතිග ක්ෂර ේත්රග නි්ධාාය්ටග එ ග ාන්සී නරග සහහනග සතිග අ්තග රහෝග ානර ග නිරනු ග දි ර්ග රසේරයග ිරී  ග
රරනුරර්ග ආයත ග සශග්රහර ග VIIIග ර ග පරිච්රේෙර ග විිකවිධාන ග පරිදිග අතිාන්ග රහෝග නිරනු ග දි ග රඩටුප්ග
රණවියගහඩිරගනර” ආයත ගඅධායක්ෂ ගන ාන්ර ගඅශාගEST-7/ALLOW/03/2014/2(තනර) හනග2021.06.30ග
දි ඩතිගලිපිරය්ගේරනගඇත.
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

අතිරර්ාගඅධායක්ෂ ගන ාන් )පන් ගහනගආයත )

Additional Director General (Admin & Establishment)
Director General
011-2873799
011-2872202
011-2873996ගගගගග
011-2889002ගග
diradmin@samurdhi.gov.lk
E-mail- dg@samurdhi.gov.lk
c:\users\user\downloads\ක්සHot
ේත්රග
Line :0112-889007
නිධාරින් ෙහා ක්ස ේත්රෙ
දීමනාලඅතිකා හා දින ලැටුප් සගවීම

TelFax -

ප්රධාන ගණකානිකානී ගගගගගගගග

අධායක්ෂ ග)ක්ෂෂුද්රගුල්ය)

ානර්යන්යග

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

ணிப்ார் (குறு ிதி ) அலுவகம்ග

Hot Line:0112-885582

Hot Line: 011- 2887

ස ්ධිිකගඅිකානරියගයටරත්ගනහරනරණ ගඇතිගර

ගියයුම ගනි්ධානරි්ගස ්ධිිකගසශරර්ධා ගරෙපනර්තර/ද්තුරග

රරතගඅ්තර්ග්රහකයගිරී ර/දදිගානර්යන්ගාටයුතුගසහහනගප්ර නකරත්ගනි්ධානරි්ගපිරිසක්ෂගර ො ඩතිගනඩවි්ගහනග
ක්ෂර ේත්රයටගඅතිරික්ෂතගර ගනි්ධානරි්ගපිරිසක්ෂගරෙපනර්තර/ද්තුරගතුළගියටි ගනඩවි්,ගරසේරනගඅර යතනරයග තග
ස ්ධිිකග ාළ

නාුනර්,ග ස ්ධිිකග සශරර්ධා ග නි්ධානරි්ග ර ් ග සශරර්ධා ග නි්ධානරි්ග ෙග පූර්කානලි රග

ානර්යන්ණතරගානනානරිගාටයුතුර්ගරසේරර ගරයොෙරනගඇත.ග
ර/දග පිළිනහගරග ආයත ග අධායක්ෂ ග න ාන්ග විිය්ග ්නනග ීමග ඇතිග උපරෙස්ග අනුරග රෙපනර්තර/ද්තුරේග පහතග
සහහ්ගනි්ධානරි්ගසහහනගක්ෂර ේත්රගීම

නිගඅතිාන්ගීම

නගහනගනිරනු ගදි ගරඩටුප්ගරණීම/දගපහතගසහහ්ගපරිදිග

ියදුාළගයුතුය.ග
01.ගස ්ධිිකගාළ

නාුනගවිර ේ ගරරේණියගහනගMN-7ගරඩටුප්ගරක්ෂතයගහිිකගඅර ු ත්ගනි්ධානරි්ග

1.1ග පූර්කානලි රග ානර්යන්ණතරග ප කක්ෂග රසේරයග ාානුග ්න ග නි්ධානරි්ග සහහනග රසේරනග
අර යතනරයග තගානනානරිගඉටුාානුග්න ගසතිගඅ්තගහනගනිරනු ගදි ගසහහනග1ි20ගීම

නර

1.2ග ානර්යන්ණතග ාටයුතුග හනග ක්ෂර ේත්රග ානනානරිග ාටයුතුර්ග නියඩර් ග නි්ධානරි්ග සහහනග ක්ෂර ේත්ර ග
ීම

නර

02.ගස/දන්ධීාාකගනි්ධානරිග)MN-6)ගිස ්ධිිකගාළ

නාුන)MN-4)ගිසශරර්ධා ගනි්ධානරිගහනගMN-4ගරඩටුප්ග

රක්ෂතයගහිිකගඅර ු ත්ගියයුම ගනි්ධානරි්ගහනගස ්ධිිකගසශරර්ධා ගනි්ධානරි්
2.1ග පූර්කානලි රග ානර්යන්ණතරග ප කක්ෂග රසේරයග ාානුග ්න ග නි්ධානරි්ග සහහනග රසේරනග
අර යතනරයග තග සතිග අ්තග හනග නිරනු ග දි ර්ග රසේරයග ිරී  ග රරනුරර්ග ආයත ග සශග්රහර ග VIIIග
රඩනිගපරිච්රේෙර ගවිිකවිධාන ගගපරිදිගඅතිාන්ගිගනිරනු ගදි ගරඩටුප්ග
2.2ගානර්යන්ගානනානරිගහනගක්ෂර ේත්රගානනානරිගය ගානනානරිගාටයුතුගරෙරාහි ගනියඩර් ගනි්ධානරි්ග
සහහනගක්ෂර ේත්රගීම

නර

ඉහතග සහහ්ග පරිදිග එක්ෂග නි්ධාාරයු ග සහහනග රණීම/දග ාළහඩිරග රනුර ග ක්ෂර ේත්ර ග ීම
නිරනු ගදි ගරඩටුප්ග ය ගරෙරා්ගඑක්ෂගීම

නරග රහෝග අතිාන්ග ිග

නරක්ෂගසහහනගප කක්ෂගර ගඅතාගගය/දගනි්ධාාරයු ර ගානනානරිග

ස් න යගරහෝගානනානරිගස්රභනරයගරර ස්ග ර්ර්ග /දගඒගඅනුරගඅෙනළගීම

නරගරණීම ගපිළිනහගනිර්රධි යගඒග

ඒගඅශ ිආයත ිදිස්ත්රික්ෂගභනාගනි්ධානරි්ගරරතගපඩරරර්.ග
ර

ගච්රර් ර ගසහහ්ගවිිකවිධාන ග2021ගසඩප්තඩ/දනර්ග01ගදි ගියටගක්රියනත් ාගරේ.

ආර්.පී.බී.ති්ාියරි
අධායක්ෂ ගන ාන්
පිටපත්:
01.ගර්ා/ද,ගස ්ධිිකගණ්හගආර්ථිා,ගක්ෂෂුද්රගුල්ය,ගස්රයශගැකිරයනගහන
ගගගගගගරයනපනාගසශරර්ධා ගානනයගඅ නතයනශ යග
02.ගවිණකානිකපති
03.ගආයත ගඅධ්ගයක්ෂ ගන ාන්
04.ගප්රධාන ගණකානිකානරි
05.ගප්රධාන ගඅභය්තාගවිණකා
06.ගියයුම ගදිස්ත්රික්ෂිප්රනරධිය යගර්ා/දගානර්යන්ගණකානිකානරිරුන්

-
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-ග

ාන.ෙඩ.ණඩ.ස.
ාන.ෙඩ.ණඩ.ස.
ාන.ෙඩ.ණඩ.ස.
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