මසේ අගකය
எது DSD/HO/06/EP/10 – 200,000 – 2021 - Tourism
My No

ඔසේ අගකය
உநது இ

දිනය

………………………………………

Your No

ගගගගගගගගගග2021.
08 .12
திகதி ………………………………………
Date

දිස්ත්රික්ෂගර්ා ග/ගදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅතිරර්ාගඅධයක්ෂ ගනනාන්රුන්,
දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධයක්ෂ රුන්,
ප්රනරධිය යගර්ා රුන්,ග
දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගයෝරය්නයග/ගසහානාගඅධයක්ෂ රුන්,
සම්ධිිකගා්මකනාුනර්ග/ගගසංරර්ධනගයෝ්ධනී ්ගරරත.
ෙමෘද්ධි පවුල් ක්ෂ සෙකක් (200,000) සක්න්ද්ර කර තත් අගත ේපූර්ණ

තෘහ සන්ලාසික ර්ණිකකයක්

ෙගල්ණධනය කිරීස්ප ලැඩෙටහන - 2021
රසෞභනණයනග ඉදිරිග දැක්ෂමග ප්රතිඳ්තතිග ප්රානයයග ඳරිදිග සමමග සම්ධිිකග ප්රති්නී ග ඳවු්කි්මග අරමග රයරය්ග එක්ෂග
පුධිණ්රයකුටග රහ්ග ග ර්්තතීයග පුහුණුරක්ෂග ්බනග දීග එමගි්ග ඔවු්රේග ඳවුර්ග ආර්ථිායග සවිබ්ග ණැ්වීර ග
ඉ්ක්ෂායගසපුානලීමගඅඳගරදඳනර්තර ්තුරගරරතගඳැරී ගඇතිගප්රධනනගරණීමමකි.ග
02.ග එමග රැඩපිළිරර්ග ක්රියනරටග නැංවීමග රරනුරර්ග ානරේග ර්්තතීයග පුහුණුග ආයතනග හනග රඳෞධිණලිාග අංයරේග
ර්්තතීයගපුහුණුගආයතනගයෝයනමනයගරනුග්බනගත්තීයිාගඅධයනඳනගරාොමි ්ගසභනරේග(TVEC) සභනඳතිතුමනරේග
ප්රධනන්තරරය්ග ග 2021.07.30ග රනග දිනග රදඳනර්තර ්තුරේග ඉ්ලීමග මතග සනාච්ඡනරක්ෂග ඳර්තරනග ්දි.ග ඒග සහනග
එමගරාොමි ්ගසභනරේ අධයක්ෂ ගනනාන්,ගනනතිාගආධුයෝා්තරගහනගානර්මිාගපුහුණුගකිී  ගඅිකානරිරේග(NAITA)
සභනඳති,ග ශ්රීග ්ංානග ර්්තතීයග පුහුණුග අිකානරිරේ (VTA)ග අධයක්ෂ ග නනාන්,ග ානර්මිාග අධයනඳනග හනග පුහුණුග කිී  ග
රදඳනර්තර ්තුරේග(DTET) අතිරර්ාගඅධයක්ෂ ගනනාන්ගඇතුළුගයෝ්ධනී ්ගපිරිසක්ෂගසහභනගීගවහ.ග
03.ගගඑහිදීගඅඳගරදඳනර්තර ්තුරේගයෝ්ධනී ්ගවිසි්ගර ගදක්ෂරනග්බනගදීගඇතිගනනමර්ඛනගඅනුරගඅදනළගආයතනග
විසි්ගර්්තතීයගපුහුණුග ාටයුතුග සිදුගකිී මටගඑාඟතනරයගඳ්ග ාානග්දි.ග එරසේමග තරගදුාට්තගප්රනරධිය යගමටමටමි්ග
අදන්ගඅයදු ාුනර්ටගඅරස්ථනරග්බනදීමටදගඑාඟගවිය.

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
0112872202

மநதிக ணிப்ார் தலலநனதிதி ( ிர்வாகம்/தாம்) ிபதாගகணக்கார்ගගගගග

Hot Line :0112-889007

ணிப்ார் (குறு ிதி ) அலுவகம்ග

Hot Line:0112-885582

Hot Line: 011- 28877

04.ගගඑමගසනාච්ඡනරේදීග්බනගණ්තගතීාකගගඅනුරගයෝණමනයගවරේගරැකියනගඅභිුලඛගර්්තතීයගපුහුණුගඳනඨමන්නගතුළි්ග
සම්ධිිකග හනග අඩුආදනය ්නී ග ඳවු්ග ඒාාග ර්ග ආර්ථිායග යක්ෂතිම්තග කිී මටග ාටයුතුග කිී ර දී,ග ානරේග හනග
රඳෞධිණලිාගඅංයරේගර්්තතීයගපුහුණුගආයතනගර්සගත්තීයිාගර්්තතීයගරාොමි ්ගසභනරේගලියනඳදිංචිගආයතනර්ග
දග සහයග ්බනග ණැනීමටග ග හැකියනරග ඇතිග බරයි.ග ර ග පිළිබරග යෝ්ධනී ්ග හනග ප්රනනරග දැනුර්තග ාාමි්ග ර්්තතීයග
මනර්රණ්ඳරධියනගරැඩසටහ්ගප්රනරධිය යගමටමටමි්ගක්රියන්තමාගකිී මටදගඑාඟතනරයගඳළගාානග්දි.ග
05.ගගඑමගරැඩසටහනගක්රියන්තමාගකිී මගසහනගවනරරන්ඳනයගසංරර්ධනගඅංයයගවිසි්ග්බනගරදනුග්බනගප්රතිඳනදනග
හනගගසම්ධිිකගප්රනනගූල්ගබැංකුගමගි්ග්බනගරදනගකයගරැඩසටහනගඋඳරය්ගීගාාගණැනීමටගසනාච්ඡනගාාගඑාඟගරනග
්දි.ග
06.ග ග වනරරන්ඳනයග සංරර්ධනග අංයරේග ප්රතිඳනදනග උඳරය්ගීග ාාග ණයෝමි්ග ර්්තතීයග පුහුණුග රයනඳ්තිග ක්රියන්තමාග
කිී ර දීගභනවිතයටගණතගහැකිගගිවිසු ගආා්තියක්ෂගදගර ගසමණගඅුලකනගඇත.
07.ග ග රැකියනභිුලඛග ර්්තතීයග පුහුණුග රැඩසටහ්ග මගි්ග සම්ධිිකග සහග අඩුආදනය ්නී ග ප්රනනරග ආර්ථිාග රයරය්ග
යක්ෂතිම්තගකිී මටගඔබගසැමරේගසහයග්බනගරදනගර්සගානුනණිාරගද්රමි.ග

ආර්ග.ගපීග.ගබීග.ගති්ාසිරි
අධයක්ෂ ගනනාන්

පිටඳ්තග -ග 01.ග ර්ා ,ග ග සම්ධිිකග ණ්හග ආර්ථිා,ග ක්ෂෂුද්රග ූල්ය,ග ස්රයංග රැකියනග හනග රයනඳනාග සංරර්ධනග ානනයගගගගගගගගගගගගගග
අමනතයනංයයග-ගාන.දැ.ගණැ.ගපි.
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