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Iස්L0 ෙ4කN / අOෙGක අධ/0ෂ ජනරා4,
සමෘR Iස්L0 අධ/0ෂ ,
ාෙRSය ෙ4කN,
සමෘR කළමනාකV,
සමෘR සංවGධන YලධාZ.

සමෘ,-ලා. අ/ ආදාය2ලා. ප3 දැ5ව 67ම, අධ9ාප:ක / <=5 / ධා තා සංව?ධනය සඳහා අ
පAකා, Bඩා DමාණෙF Dකාශන සH:ෙIදන පAකා JKෙයල 67ම.
සමෘR ව/ාපාරය [ල ඉතා IGඝ කා^නව අදාල 0ෙෂ`a ආවරණය වන පZI bbධ වැඩසටහf gයාhමක
iව ද ඒ සඳහා අවශ/ දැmවh n ෙN හා opq n ෙN ෙrශයf සංවGධනය sම මාණවh ෙනtවන
බව Y 0ෂණය ෙr.
සමෘR ලාv පw4 ෙමfම අx ආදායNලාv පw4 සමෘR වැඩසටහෙf bbධ 0ෙෂ`a සNබfධව
කටy[ කරm ලබz. සමෘR පw4 සbබලකරණය සඳහා, opq හා ධාZතා සංවGධන අරEq වන bbධ
ආකාරෙ{ ෙrශයf භාbතා කළ හැක. ඒ සඳහා bbධ bෂයf හා 0ෙෂ`aයf }~බඳ YGමාණය කළ හැn
දැmවh n N අhපLකා, •ඩා €fථ, ෙප‚ස්ටG ආIය මƒf ඉතා o„4 දැmවh n ෙN ෙrශය0
ෙගtඩනැƒය හැක.
සමෘR ව/ාපාරය සඳහා සෘ…ව ෙහ‚ ව†ව දායකhවය ලබා ෙදන YලධාZfට / YලධාZYයfට තමා ස[
දැqම හා අhදැ‡N භාbතය මƒf ෙN සඳහා දායක sමට ඉඩ කඩ පවˆ. එෙමfම එවැY YGමාණ
ඉIZපh n ම සඳහා ෙN මƒf bවෘත ආරාධනය0 ද Š‹ ෙකෙG.
සමෘR
ධාන කාGයාලය, Iස්L0, ාෙRSය සමෘR කාGයාල පZŒයf ෙමfම සමෘR
ෙමවැY YGමාණS• දැmවh n ෙN මධ/ස්ථාන බවට පh n ෙN හැnයාව ඇත.

බැං• ජාලයද

ෙN සඳහා ඔබ ෙප•Rග•කව ෙහ‚ ක‘ඩායම0 ෙලස උනf‹වfෙf නN ඔබෙ“ එවැY YGමාණ සමෘR
සංවGධන ෙදපාGතෙNf[වට ඉIZපh n මට කටy[ කළ හැක. ෙN යටෙh පහත සඳහf මාතෘකාව0
යටෙh ෙහ‚ ෙවනh ඕනෑම අදාල bය හැn bෂය 0ෙෂ`aය0 යටෙh එවැY පLකා, ෙ4ඛණ, ෙප‚ස්ටG,
ෙක—Nපh ෙහ‚ EDණය සඳහා }~ෙයල කල YGමාණ ඉIZපh කල හැක.

1වන අ යර,
යර,4 වන මහල,
මහල, ෙස

ල.
ල. /1
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අධ/0ෂ (පාලන හා ආයතන)

பண

பண

பாள தைலைமயதிபதி

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

TelFax -

පාය,
පාය, බ තර

අධ/0ෂ ජනරා4

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

•

ආG›ක, සමාජœය, සංස්කෘOකමය වශෙයf සbබල ගැfsම සඳහා අවශ/ bය හැn දැmම
ලබා ෙදන YGමාණ.

•

සමෘR ව/ාපාරය [ල ලබා ගත හැn Oලාභ, ඒවා භාbතා කළ y[ ආකාරෙයf,
උදා - සමෘR බැං• මƒf ඉ— කරන ෙස`වාවf,ලබාෙදm ලබන ආධාර YŠ භාbතය

•

සමෘR ලාvf [ල Iyq කළ y[ •ණාංග }~බඳ අවධානය ෙයtE n මට අදාල YGමාණයf.

•

සමෘR වැඩසටහන [ල IZගැfbය y[ භාbතාවf }~බඳ bස්තරවන YGමාණයf.

•

ෙවනh අධ/ාපYක හා දැqවh n N සඳහා ෙයtදා ගත හැn YGමාණ.

ඔබ ෙහ‚ ඔබ අංශය මƒf එ‡ YGමාණ ෙක—Nපh කර ෙහ‚ EDණය සඳහා ž‹ž පZI සකස් කර සමෘR
සංවGධන ෙදපාGතෙNf[ව ෙවත ඉIZපh n මට කටy[ කරන ෙමf කාVŸකව ඉ4ලා Š ¡.
ෙමම පLකා •ඩා මාණෙ{ කාශනයf YGමාණය nZෙNI ඉතා සරල භාෂාෙවf සකස් n ම, අවශ/
පZI ගැලෙපන ඡායා£ප, කා—f ෙහ‚ අGථයට ගැලෙපන YGමාණ ෙය¤ම, ෙක ෙයf පැහැI• nZN,
අවධානය ෙයtEවන ම¥ටෙN ෙපmමnf සකස් nZම, ධාන අදහස් කැ¦ ෙපෙනන පZI ෙහ`[ව මƒf
nŠයN Yශ්§ත දැmම0 ෙහ‚ අවෙබ‚ධය0 ලබා¤ම වැY කVm }~බඳ සැලn4ල0 දැ0bය y[ෙr.
ෙමම කටy[ වඩාh ඵලදාz ෙලස ෙමෙහයsම සඳහා සමෘR සංවGධන ෙදපාGතෙNf[ව යටෙh
කාශන කාGයාංශය0 ස්ථා}ත ෙකtට ඇත. ෙත‚රා ගfනා වඩාh යහපh ම¥ටෙN ඇO YGමාණ,
YGමාණකVෙ“ න¡f කාශයට පh කරm ඇත. එෙලස කාශනය කරm ලබන YGමාණ Iස්L0/
ාෙRSය ෙ4කN/ ජා©ල බැං• ආIය මƒf අවශ/ අයෙ“ පZහරනය සඳහා දGශනය කරm ඇත.
දGශනය සඳහා ž‹ž වැඩ }~ෙවල0 හා ස්ථාන }~බඳව අදාල අංශ භාර YලධාZfෙ“ අවධානය ෙයtE
කළ y[ ෙr. අදාල කාGයාල පZŒයfª ඉIZපස ෙමම YGමාණ දGශන ස්ථානය0 }~ෙයල nZමට
කටy[ කල හැක.
ෙමම කාGය සාGථක කර ගැ«ම සඳහා හැnයාව සªත Šය„ ෙදනාෙ“ අවධානය ෙයtE කරsමට කටy[
කරන ෙමf කාVŸකව ඉ4ලා Š ¡.

ෙ¬.දඩ4ලෙ“,
අධ/0ෂ ජනරා4.
සමෘR සංවGධන ෙදපාGතෙNf[ව

}ටපත ; මා‘ඩ•ක YලධාZf (සමෘR සංවGධන ෙදපාGතෙNf[ව) -

අ.ක.ස.

