මසේ අංකය
எது இ

DSD/HO/11/ITD/01/HRM

……………………………………........................

My No

ඔසේ අංකය
உநது

இ

………………………………………

Your No

දිනය

2021.07.08

திகதி ………………………………………

Date

සියළුමගදිස්ත්රික්ෂගර්ාවරුන්/දිදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅතිරර්ාගඅධයක්ෂ ගනනාන්ුන්,
දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධයක්ෂ ුන්/දිප්රනරධිය යගර්ාවරුන්/ද,
දිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගයෝරය්නයගඅධයක්ෂ ුන්/දිගදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගසහානාගඅධයක්ෂ ුන්/ද,
සම්ධිිකගබ ැංකුිමූ්ස්ථනනිසමිතිගාළමනනාන්ු/ද.

නල මානල ෙම්පත් කළමනාකරණ(HRM) සමොඩියුය සලත සතොරතුරු ඇතුළත් කිරිම
උක්ෂතග ාන්කග සවරබ/දධුග ශ්රීග ්ැංානග සම්ධිිකග සැංුර්ධනග රදඳනර්තරවර/දතුුග සහනග නුග මනනුග සවරඳත්ග
ාළමනනාාක(HRM)ගරමොඩියු්යක්ෂගරමගුනගවිටගසාස්ගාාගඇත.
2. රමමග නුග රමොඩියු්යග සහනග රදඳනර්තරවර/දතුරේග 27,000ක්ෂග ඳමකග ුනග සියළුමග යෝ්ධනරි/දරේග
රතොාතුන්ගඇතුළත්ගකිරිමගඅයෝුනර්යරය/දමගසිදුගා්ගයුතුය.
3. නුගමනනුගසවරඳත්ගාළමනනාාක(HRM)ගරමොඩියු්යටගයෝ්ධනරි/දරේගරතොාතුන්ගඇතුළත්ගකිරිමග
අදියාගරදාකි/දගගසිදුගකිරිමටගබ්නරඳොරාොත්තුගුනගඅතා,
I.

ඳළුලග අදියාග යටරත්ග එක්ෂග එක්ෂග යෝ්ධනරි/දග විසි/දග තමග මූලිාග හනග රඳෞධිණලිාග රතොාතුන්ග
ඇතුළත්ග කිරිමග සිදුාළග යුතුය.(ඒග සහනග ඳධිධතියටග ඇතුළත්ග ුනග ආානායග හනග රතොාතුන්ග
ඇතුළත්ගාානගආානායගඇමුණුම 1ගඳරිදිගසිදුා්ගහ කිගඅතාගඑහිගසහ/දගඋඳරදස්ග අනුුග
ාටයුතුගා්ගයුතුය.)

II.

රදුනග අදියාග ප්රධනනග ානර්යන්ර ග ඳන්නග අැංයයග ,ග දිස්ත්රික්ෂග ානර්යන්යග හනග මූ්ස්ථනනගග
ානර්යන්යගමගි/දගරතොාතුන්ගඇතුළත්ගකිරිම.ග(ඳළුලගඅදියරර්ගරතොාතුන්ගසවරපූර්කරය/දමග
ඳධිධතියටගඇතු්ත්ගාළගඳසුගද නුුත්ගකිරිවරාානුග්බයි.)

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

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

TelFax -

අතිරර්ාගඅධයක්ෂ ගනනාන් )ඳන්නගහනගආයතන)

மநதிக ணிப்ார் தலலநனதிதி ( ிர்வாகம்/தாம்)

Additional Director General (Admin & Establishment)
011-2873799
011-2873996
diradmin@samurdhi.gov.lk

Hot Line :0112-889007

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

අධයක්ෂ ග)ක්ෂෂුද්රගුල්ය)

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

Hot Line:0112-885582

ානර්යන්ය
அலுவகம்
Office
0112872202

Hot Line: 0112887722

4. ඉහතග3 (I)ගහිගසහ/දගාානග්දගඳළුලගපියුාගයටරත්ගරතොාතුන්ගඇතුළත්ගකිරිමගඳහතගඳරිදිගරේ.
I.

සම්ධිිකගWeb අඩවිර ග ඇතිග HRM Link එාගමගි/දග පිවිසගරහ්ග hrm.esamurdhi.gov.lk
යනගURL ගලිපිනයගභනවිතනගාාගඳධිධතියටගපිවිරස/දන.

II.

ඉ/දඳසුගපිටුග06කි/දගයුක්ෂතගතිායග් රේ.

III.

එහිගඑක්ෂගඑක්ෂගපිටුුටගඅදනළුගරතොාතුන්ගයෝු රැදිුගඇතුළත්ගාා/දන.

IV.

සියළුමග පිටුග සවරපූර්කග ා්ග ඳසුග ඔබග විසි/දග ්බනදු/දග විදුත්ග ත ඳ ්ග ලිපිනයටග email
ඳකවිඩයක්ෂග්බනගරදනුග්බයි,ගඑමගemail එරක්ෂගඔබරේගUser name හනගPasswordගසහ/දග
ාාගඇත.ගDownload My Profile informationගයනගLink එාගමගි/දගඔබරේගරතොාතුන්ග
ඇතු්ත්ග ඳත්රිානුග PDF ආානාර /දග භනණතග (Download)ග ාා,ග ුලද්රකයග (Print)ග ාාණත
හ කිය.

V.

Download My Profile informationග යනග Link එාග මගි/දග ්බනග ණ/දනනග ුලද්රිත පිටඳතග
(Print Out),
a. සියළුමග සම්ධිිකග බ ැංකුු්ග (ුසවරග දග ඇතුළුු)ග යෝ්ධනරි/ද,ග සම්ධිිකග බ ැංකුග
ාළමනනාන්රේග යෝර්රධියයග සහිතුග තමග මූ්ස්ථනනග ානර්යන්යග රුතග බනාග දියග
යුතුය.
b. සියළුමග මූ්ස්ථනනග ාළමනනාන්ු/ද,ග දිස්ත්රික්ෂග සම්ධිිකග අධයක්ෂ ාරේග යෝර්රධියයග
සහිතුගතමගදිස්ත්රික්ෂාර ගආයතනගාළමනනාන්ගරුතගබනාගදියගයුතුය.ගඅරනකුත්ග
යෝ්ධනරි/දරේග ලිපිග ුල්ස්ථනනග ාළමනනාන්රේග යෝර්රධියයග සහිතුග ුල්ස්ථනනග
ානර්යන්ර මගතබනගණතගයුතුය.
c. සියළුමග දිස්ත්රික්ෂග ආයතනග ාළමනනාන්ු/ද,ග දිස්ත්රික්ෂග සම්ධිිකග අ ගයක්ෂ ාරේග
යෝර්රධියයගසහිතුගරතොාතුන්ගතනක්ෂ කගඅැංයයගරුතගරමමගවිදුත්ගත ඳ ්(email)ග
ලිපිනයටග

මගි/දග

රයොුලග

ා්ග

යුතුය.ග

(email

Address

:-

samurdhihrm@gmail.com)
d. ප්රධනනග ානර්යන්ර ග ඳන්නග අැංයර ග රඳෞධිණලිාග ලිපිරණොනුග බනාග යෝ්ධනරි/ද,ග
අතිරර්ාග අධයක්ෂ ග නනාන්ග (ඳන්නග හනග ආයතන)ග රහ්ග අධයක්ෂ (ඳන්නග හනග
ආයතන)ග මගි/දග රතොාතුන්ග තනක්ෂ කග අැංයයග රුතග රයොුලග ා්ග යුතුග අරනකුත්ග
සියළුමග අැංයු්ග යෝ්ධනරි/දරේග ලිපිග තමග අැංයග ප්රධනයෝයනරේග යෝර්රධියයග සහිතුග
ඳන්නගඅැංයර ගරඳෞධිණලිාගලිපිරණොනුගබනාගයෝ්ධනරි/දටගලිඛිතුගබනාගදියගයුතුය.
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5. ඉහතග4(V)ගහිගබනාණත්ගසියළුමගයෝ්ධනරි/දරේගරතොාතුන්ගයෝු රැදිුග් බීගඇතිගබුගතහුන්ගාාණත්ගඳසුග
අදන්ගසහතිාගකිී රවරගයෝ්ධනරියනගවිසි/දගසහතිාගාළගයුතුය.
6. ඉ/දඳසුුගනුගමනනුගසවරඳත්ගාළමනනාාක(HRM) රමොඩියු්ර ගරදුනගපියුාගප්රධනනගානර්යන්ර ග
ඳන්නග අැංයරය/දග , දිස්ත්රික්ෂග ානර්යන්රය/දග හනග මූ්ස්ථනනග ානර්යන්රය/දග සියළුමග යෝ්ධනරි/දරේග
රතොාතුන්ග ් බුණුග බුග තහුන්ග ාාණත්ග ඳසු, ආාවරභග කිරිමග සහනග ඳසුුග උඳරදස්ග ්බනග දිමග සිදුාානුග
් රේ.
7. නුග මනනුග සවරඳත්ග ාළමනනාාක(HRM)ග රමොඩියු්ර ග ාටයුතුග සහනග ඉහතග සහ/දග ාානග ්දග
විදුත්ගලිපිනයග(samurdhihrm@gmail.com)ගගගභනවිතනගාානගර්සගද/දුමි.
8. රමමගාර්යයගසවරබ/දධුගු ඩිදුාගාන්ණුගඅුයයගනවරගඳහතගනවරගසහ/දගයෝ්ධනරි/දගඅමත/දන.
1.ගඒ.එවර.ජී.රක්ෂ. අත්තනනයා

071 490ග1430

2.ගඑවර.රධිු/දානජ්

071ග439ග6406ි076ග149ග4106

3.ගබාත්ගාම්නනද/ද(රදමළගමනධය)

077ග008ග0938

ඉහතග්බනගදීගඇතිගඋඳරදස්ග ඳරිදිගසම්ධිිකගසැංුර්ධනගරදඳනර්තරවර/දතුරේගසියළුමගයෝ්ධනරි/දරේගරතොාතුන්ග
නුග මනනුග සවරඳත්ග ාළමනනාාක(HRM)ග රමොඩියු්යටග ාඩිනමි/දග ඇතුළත්ග කිරිමටග අුයයග පියුාග
ණ/දනනගර්සගානන්ණිාුගද/දුනගසිටිමි.
රමමගානර්යයගසනර්ථාගාාගණ යෝමගසහනගඔබගදක්ෂුනගසහරය්ණයගඉතනගඅණයරාොටගස්ාමි.ග

ආර්.පි.බි.ති්ාසිරි
අධයක්ෂ ගනනාන්

පිටඳත්
1. අතිරර්ාගඅධයක්ෂ ගනනාන්(ඳන්නගහනගආයතන)

:-ගද .ණ .පි.ගහනගඅ.ා.ස.

2. අධයක්ෂ (ඳන්නගහනගආයතන)

:-ගද .ණ .පි.ගහනගඅ.ා.ස.

3. සියළුමගඅැංයගප්රධනයෝ/ද

:-ගද .ණ .පි.ගහනගඅ.ා.ස.
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