මසේ අක ය
எனது இய

DSD/HO/6/EP/06/2019/
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My No

ඔසේ අක ය

දිනය

உது இய

திகதி

………………………………………

වමෘද්ධි සෙඳාර්තසේන්තු චක්රසල් අක

2019.06.27
………………………………………

Date

Your No

09/2019

සියළුමගදිව්ත්රික්ෂක්ාවරලන්/දිදිව්ත්රික්ෂගවම්ධිිකගඅරේකර්ාගඅධායක්ෂගන රන්ලන්/ද,
සියළුමගදිව්ත්රික්ෂගවම්ධිිකගඅධායක්ෂලන්/ද කලත.
වමෘද්ධි ලයලවාය වකලර්ධන ලැඩවටශන - 2019

අඩුග ආදනයවරග නභි/දකේග ජීල ග තත්ත්ලයග රේරවනරග කවග ලර්ධා යග කිරිමග තුලි/දග දිලයික/දග
ආර්ථිාග වංලර්ධා යග ක්රියනලලියග ප්රලර්ධා යග කිරිමග උකදවනග වම්ධිිකග වංලර්ධා ග
කදපනර්තකවර/දතුලග මගි/දග ක්රියනත්මාග ාරනුග බ ග “වම්ධිිකග ධා නභිමනනී”ග ලැඩවටශ ටග
වමණනමිලග 2019 ලයලවනයග වංලර්ධා ග ලැඩවටශ ග වැසුවරග ාරග ඇත.ග ඒග අනුලග ලයලවනයග
වංලර්ධා ගලැඩවටශ/දගයටකත්ගප්රරේනභී/දගශඳු නණැනීකවරදීගඒගපිළිබඳලගඅලධාන යගකයොුලගාර ග
කවගානන්ණිාලගද/දලමි.
2019ග ලර්කේග ලයලවනයග වංලර්ධා ග ලැඩවටශ ග මගි/දග පශතග ලයනප්රේග ක්රියනත්මාග කිී මටග
නියමිතය.

1. වම්ධිිකගසුලගකබොජු/දශ්ගශනගඅකවිගමධායව්ාන ග25ගක්ෂගඉදිගකිරිම
2. වම්ධිිකගසුලගකබොජු/දශ්ගශනගඅකවිගමධායව්ාන ගවංලර්ධා ය.
3. අකවිගයටිතගපශසුාවරගවංලර්ධා ය
4. දිව්ත්රික්ෂගශනගනනරේාගමටමටමි/දගකලෂඳගප්රදර් ගවංවිධාන යගකිී ම

1ලන අදියර,
අදියර,4 ලන මශ,
මශ, සවත්සිරිඳාය,
සවත්සිරිඳාය, බත්තරමුල්.
බත්තරමුල්. /1ம்

கட்டம், 4 வது ாடி,
ாடி,செத்ெிமிபா பத்தமுல்ய /1st

අධායක්ෂගන රන්
අධායක්ෂ (පන ගශනගආයත )
ணிப்ாளர்ගதலைலநனதிதிගணிப்ாளர் (ගிர்வாகம்/தாம்)
Director General
Director (Admin & Establishment)
Tel011-2871672/2872202
011-2873799
Fax 011-2889002ගග
011-2873996ගගගගග
E-mail- dg@samurdhi.gov.lk
diradmin@samurdhi.gov.lk

Hot Line :0112-889007

ප්රධාන ගණකානිකානී ගගගගගගගග
ிபதாගகணக்காளர்ගගගගග
Chief Accountant
011-2869742
011-2869742
finance@samurdhi.gov.lk

Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramulla

අධායක්ෂග(ක්ෂෂුද්රගුලය)

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

Hot Line:0112-885582

ානර්යනයග
அலுவைகம்ග
Officeග
0112872202

Hot Line: 011- 2887722

5. සුළුග පරිමනකග වම්ධිිකග ලයනපනරිායි/දග වඳශනග ලයලවනයාත්ලග පුුණු ග ලැඩවටශ/දග
ක්රියනත්මාගකිරිම.

6. විකේගඅකවිගලැඩවටශ/දගක්රියනත්මාගකිරිම.
1. වමෘද්ධි සුල සබොජුන්ශල් ශා අසවි මධයවථාාන 25 ක් ඉදිකිරීම
ආදර්ග ලැඩවටශ ක්ෂග කවග ණන්ග බධිකධිණමග ආරවරභග ාර ග දග වම්ධිිකග සුලග
කබොජු/දශග වනර්ාාලග පලත්ලනකණ ග යනුග බ ග අතරග ඉදිරිකේදීග දිලයි ග පුරනග එලැනිග
"වම්ධිිකගසුලගකබොජු/දශ්"ගශනගඅකවිගමධායව්ාන ග350ගක්ෂගආරවරභගකිරිමටගඅකකක්ෂිතතය.ග
කමහිගපුලගඅදියරගකවගදිව්ත්රික්ෂායාටගඑක්ෂගමධායව්ාන යක්ෂගල ගකවේග මධායව්ාන ග25ගක්ෂග
කමමග ලවරග අලවන ග ල විටග ඉදිග කිරිමටග අදශව්ග ාරග ඇත.ග කවරග ල විටත්ග කබොජු/දශ්ග
ආරවරභග ාරකණ ග පලත්ලනකණ ග ය ග වශග දැ ටමත්ග ඉදිකිරිවරග ාටයුතුග ාරකණ ග ය ග
දිව්ත්රික්ෂාග තුදග

ලග මධායව්ාන යක්ෂග ආරවරභග ාෂග යුතුය.ග කමමග ලැඩවටශ ටග අදනග

උපකදව්,ග අංාග DSD/HO/6/EP/2/SS/10 ශනග 2019.05.31ග දි ැරේග ලිපියග මගි/දග දැ ටමත්ග
ඔබගකලතගකයොුලගාරගඇත.
2.

"වමෘද්ධි සුල සබොජුන්ශල්" ශා අසවි මධයවථාාන වකලර්ධනය.
වම්ධිිකග ලැඩවටශ ග තුලි/දග කණොඩ ැගුනුග කුඩනග ශනග මධායග පරිමනකකේග වම්ධිිකග
ලයලවනයායි/දකේගනි්පනද ගගවශගලවගවිවගරහිතගක්ෂනිාගආශනරගවදශනගඇරේගඉ්ලුමග
ප්රලර්ධා යගකිරිකවරගඅරුලකගඇරේලගකපරගලර්ගලදීගඉදිකිරිවරගආරවරභගාර ගදගඑකශත්ග
කමකතක්ෂග ලැඩග අලව/දග ක ොවුග ලයනප්රේලග ලැඩග අලව/දග කිී මග කලනුකලනි.ග කමමග
මධායව්ාන ගතුගලයනපනරගාටයුතුගආරවරභගකිී කම/දගපසුගවම්ධිිකගලයලවනයායි/දකණ/දග
අයග ාරනුග බ ග කුලීග ආදනයමි/දග ආයත කේග ලැඩිදියුු ලග ශනග ඩත්තුලග සිදුග කිරිමටග
අලයගඋපකදව්ගඉදිරිකේදීගබනගකදනුගඇත.
එබැවි/දග කපරග ලර්ග ග තුෂග ආරවරභග ාර ග දග කමමග ලයනප්රේග ලග තලදුරටත්ග ාෂයුතුග
අතයනලයග ලැඩග කාොටව්ග කලනුකල/දග පමකක්ෂග වාව්ග ාර ග දග වියදවරග ඇව්තකවර/දතුග
ක ොපමනලගලයලවාය වකලර්ධන අකයගකලතගඉදිරිපත්ගකාොටගඅලයගප්රරේපනද ගඉ්ලුවරග
ාෂගයුතුගල ගඅතර,ගඒගවඳශනගකමකතක්ෂගදගප්රරේපනද ගලලි/දගාර ගදගලැඩගකාොටව්ගශනග
වියදවරගපිළිබඳලගලනර්තනලක්ෂගවමණගඉදිරිපත්ගාෂගයුතුය.ගකමමගලයනප්රේගාඩි මි/දගලැඩග
අලව/දග කාොටග කමමග ලවකර්දී විල්තග කිී මටග අලයග පියලරග ණැනීමග අදනග දිව්ත්රික්ෂග
වම්ධිිකගඅධායක්ෂලන්/දකේගලණකීමගකේ.

3.

අසවි යටිත ඳශසු ේ ලැඩිදියුණු කිරිම
3.1

ප්රාසද්ය ය වමෘද්ධි ලයාඳාරි

වක්ේ ක්මතමත් කිරීම

දැ ටමත්ග වෑමග ප්රනකධිය යග ක්ාවරග කාොටම නවයාටමග ග එාග බැගි/දග ල ග කවේග
ව්ානපිතගාරගඇරේගවම්ධිිකගලයනපනරිාගවංණවරගක්ෂරේමත්ගකිරිමගකමහිගඅරුලකයි.ග
ඒගඅනුලගඑහිගඳමු අදියරගකවගදිව්ත්රික්ෂායගතුගලඩනත්මගකශොන්/දගක්රියනානරිලග
ාටයුතුගාර ගලයනපනරිාගවංණවරගවඳශනගප්රනේධා ගභනඩ ඩගබනදියගයුතුය.ග
එමග භනඩ ඩග බනණැනීකවරදීග ලයනපනරිාග වංණවරග වමණග වනාඡා නග ාරග ඔවු/දකේග
අලයතනලයග අනුලග රේරකයාටග එීමමග ලඩනත්ග ඵදනී ග ල ග අතරග තනිග තනිග
ලයනපනරිාග අලයතනග වපුරනලීමග වඳශනග ක ොවියග යුතුය.ග ප්රුලතතනලයග වාව්ග
කිරිකවරදීග කවරග වමණග ඇුලු වරග 01ග හිග දක්ෂලනග ඇරේග නිර්කනයාග දග වැකි්ටග
ණැනීමගලැදණත්ගලනුගඇත.ග
කමහිදීග එක්ෂග ප්රනකධිය යග ලයනපනරිාග වංණමයක්ෂග වඳශනග උපරිමග න්:70,000.00ග ක්ෂග
ලැයගාෂගශැකිගඅතරගඒ ඒගදිව්ත්රික්ෂාගවඳශනගකතාරනණතගයුතුගලයනපනරිාගවංණවරග
වංතයනලගඇුලු වරග02ගමගි/දගදක්ෂලනගඇත.ගඅලමගඅලයතනගකශාගවපුරනගක ොමැරේග
වශග ක්රියනානරිත්ලයක්ෂග ක ොමැරේග ලයනපනරිාග වංණවරග කමමග ලැඩවටශ ග වඳශනග
කතාරනගක ොණතගයුතය.
3.2

සුළු ශා කුඩා ඳරිමාණ ලයලවාය ිනන්සේ ලයාඳෘමත ප්රලර්ධනය කිරීම
සුළුග ශනග කුඩනග පරිමනකග ලයලවනයායි/දකේග ලයනප්රේග ප්රලර්ධා යග කිී මග වදශනග
අලයග කුඩනග පරිමනකකේග ණ්ශව්ාග ණබඩනග ඉදිකිී ම, නංණමග අකවිග රා, නංණමග
අකවිග කුටිග කම/දමග නි්පනද ලග තත්ත්ලය, ගුකනත්මාභනලය, ප්රමිරේයග
ලැඩිදියුු ගකිී මගවශගඅණයගඑාතුගකිී කවරගනි්පනද ගවඳශනගඅලයගය/ද්රසූත්රගශනග
උපාරකග වැපයිමග වදශනග කදපනර්තකවර/දතුග ප්රරේපනද ග බනදීමටග කවරග යටකත්ග
ශැකියනලගඇත.
එක්ෂගලයලවනයායකුගවදශනගඉශතගලයනපනරිාගඅලයතනලලි/දගඑක්ෂගඅලයතනලක්ෂග
කලනුකල/දග ැලතග අයග ක ොකිී කවරග පද මග මතගප්රරේපනද ග බනදියග ශැකිග අතරග
කදපනර්තකවර/දතුගදනයාත්ලයගවමව්ාගලයනප්රේකේගඇව්තකම/දතුකල/දග50%ගකි.ග
කාකවේග කලතත්ගඑමගුලදගන්.ග25,000.00ගාගඋපරිමයගක ොඉක්ෂමවියගයුතුගඅතර
එක්ෂග ප්රනකධිය යග ක්ාවරග කාොටම නවයාටග න්.50,000.00ග ක්ෂග ල කවේග ග ප්රරේපනද ග
කල/දගාරගඇත.

4.

දිවථත්රික් ශා ජාමත

මට්ටමින් සලෂ ප්රෙර්න වකවිධානය කිරීම

වම්ධිිකග ලැඩවටශ ග තුලි/දග කණොඩ ැගුනුග කුඩනග ශනග මධායග පරිමනකකේග වම්ධිිකග
ලයලවනයායි/දකේගනි්පනද ගවදශනගකලකෂදපෂගපුළු්ගාරදිකවරගඅරුලකගඇරේලගදිව්ත්රික්ෂග
කලෂඳග ප්රදර් ග කමමග ලවකර්දීත්ග පැලැත්ීමමටග වැසුවරග ාරග ඇත.ග එයග කමලරග
"සවෞභා්යා - 2019" ය ගකත්මනගපන යගුල්ගාරණනිමි/දගපැලැත්වියගයුතුය.ගසිංශග
ශනගහි/දදුගඅළුත්ගඅවුන්ධිද,ග ත්ත්ගඋත්වලයගලැනිගනනරේාගඋත්වලගකශාගප්රනකධිය යගකශාග
දිව්ත්රික්ෂග ලකය/දග කලෂඳපක්ෂග ඇරේල ,ග ලවකර්ග ෑ ෑමග අලව්ානලක්ෂග ඉක්ෂාග

ාරණනිමි/දග ප්රදර් ග වංවිධාන යග ාෂග ශැකිග අතරග කලෂඳග ප්රදර් ග වංවිධාන යග වඳශනග
ුලලිාග උපකදව්ග DSD/HO/6ිEP/2/9-2019 ශනග 2019.03.14ග දි ැරේග ලිපියග මගි/දග
දැ ටමත්ගඔබගකලතගදැු වරගදීගඇත.
5.

අසවි මධයවථාාන සක්න්්ර

ර්නිමින් ක්නි

ආශාර වැ සීම වශා

ාන්තා

ලයලවාය ිනන් ුහුණණු කිරිම
කමමගපුුණු ගලැඩවටශ ගා්ිතාර්මගකදපනර්කවර/දතුකේගපුුණු ගඅංයගමගි/දගදි ගකදාාග
ලැඩවටශ/දග කවග සිදුකිී මටග නියමිතය.ග ා්ිතාර්මග කදපනර්තකවර/දතුකේග පුුණු ග
මධායව්ාන යාදීග කශාගවම්ධිිකග වංලර්ධා ග කදපනර්තකවර/දතුකේගපුුණු ග මධායව්ාන යක්ෂග
තුග කමමග ප්රනකයාගිාග ශනග

යනයිාග ග පුුණු ලග බනකද ග අතර,ග ඔබග දිව්ත්රික්ෂායග තුග

ව්ානපිතගකිී මටගනියමිතග"වම්ධිිකගසුලගකබොජු/දශ"ගපිහිටිගප්රකධියගආව/ද කේගපදිංිග
වම්ධිිකග ලැඩවටශ ගශනගවවරබ/දධාගඅඩුගආදනයවරනභීගාන/දතනල/දගකතාරනණතගයුතුය.ගඒග
වඳශනගශදු නණත්ගඅයකේග නමක්ත යගලයලවනයගවංලර්ධා ගඅංයගකලතගඉදිරිපත්ගාෂග
යුතුගඅතරගපුුණු ගලැඩවටශ/දගවංවිධාන යගකිී මගශනගවවරබ/දිකාරකගාටයුතුගලයලවනයග
වංලර්ධා ගඅංයගමගි/දගසිදුගාරනුගඇත.
6.

විසේ ලැඩවටශන්
ලයලවනයග වංලර්ධා ග ලැඩවටශක/දග ලනර්ිතාග ක්රියනත්මාග වැැව්මටග ඇතුත්ග ක ොවූග
එකශත්ගඅතයලයලගඉටුගාෂයුතුගකශාගානලී ගඅලයතනලයක්ෂගමතගාෂයුතුගලැඩවටශ/දග
කශාගයවරගලයනප්රේයක්ෂගවඳශනගප්රරේපනද ගකල/දකිී මගකවරගයටකත්ගසිදුගාරනුගැකේ.ගකවරග
වඳශනගැකබ ගඉ්ලීවරගවවරබ/දධාකය/දගප්රුලතතනලයගදීගාටයුතුගකිී මටගසිදුලනුගඇත.

සඳොදු උඳසෙවථ
01.

ලයනප්රේග කතාරනග ණැනීකවරදීග ප්රනනලටග ණැකප ග ආානරයටග කම/දමග ලයලවනයායනකේගගග
ලයනපනරකේග රේරවනරග බලග තශවුන්ගල ග ආානරයටග ප්රරේනභී/දගකතාරනග ණැනීමග ාෂගයුතුග අතරග ඔුණග
ිඇයගගප්රනනූලගවංවිධාන කේගවනමනිකාකයකුගබලටගතශවුන්ලක්ෂගබනණතගයුතුය.

02.

ලයනප්රේගවඳශනගල ගසියළුගමිදීගණැනීවරගශනගඅක කුත්ගසියළුගාටයුතුගරනකේගුලද්ගකරගුනසිගශනග
ප්රවවරපනද ගක්රියනලලී/දටගඅනුකලගසිදුාෂගයුතුගබලගඅලධානරකයගකාකර ගඅතරගඅදනගආයත ග
ශනග කදපනර්තකවර/දතුග නිර්කධිය තග මිග ණක/දග වැකි්ටග කණ ග කණීමවරග කිී මටදග ලණබනග ණතග
යුතුය.ග අලයග අලව්ානල/දහිදීග ප්රරේනභී/දග වම ග ගිවිසුවරග ලටග එෂීමකම/දග පසුලග ුලද්ග නිදශව්ග
කිී මටගපියලරගණැනිමගලඩනත්ගසුදුසුගකේ.

03.

ඉන්කිී වරග ලටග අදනලග ආරවරභග ාරනුග ග බ ග ලයනප්රේග සිය්ග කමමග ුලද්ග ලර්යග තුෂග ඉදිකිරිවරග
අලව/දගාෂගයුතුගඅතරගකිසිදුගවිකටාගලයනප්රේගඅවිඡාක දගක ොාෂගයුතුය.ග

04.

ලයනප්රේගඅක්ක්ෂකය,ගපසුගවිපරවරගක්රියනලලියගකම/දමගප්රණරේගවමනකාන යද,ගවම්ධිිකගප්රනනුලගබැංකුග
වංණවරග මටමටමි/දග ග ශනග ප්රනකධිය යග ක්ාවරග කාොටම නවග මටමටමි/දග සිදුවියග යුතුග අතරග ඒග වඳශනග සුදුසුග
ක්රමකේදයක්ෂගවාවනගණතගයුතුය.

05.

භනඩ ඩනණනරගව්ජුගප්රරේපනද ගයටකත්ගකක්ෂලගලයනප්රේගවඳශනගඅනුමතගාර ගුලද්ග ැලතගඅයගකිී මක්ෂග
ක ොකාකර්.ග ලයනප්රේග ක්රියනත්මාග කිී කවරදීග එකීග ලයනප්රේග වඳශනග වතයග ලකය/දමග දර ග වියදමටග
අනුලගදිව්ත්රික්ෂග ක්ාවරග ානර්යනයග වඳශනග 0.5%ග ක්ෂග දග ප්රනකධිය යග ක්ාවරග ානර්යනග වඳශනග 1.5%ක්ෂග දග
ල කවේගපරිපන ගවියදවරගකල/දගාරනුගැකේ.

06.

ප්රනකධිය යග මටමටකම/දග ශඳු නණ/ද නග දග ලයනප්රේග කයාන නග ඇුලු වරග අංාග 01ග ආා්රේයටග අනුලග
වාව්ග කාොටගප්රනකධිය යගක්ාවරකේගනිර්කධිකය/දගදිව්ත්රික්ෂගක්ාවර/දිව්ත්රික්ෂගවම්ධිිකගඅධායක්ෂගකලතග
ඉදිරිපත්ගකාොටගඅනුමැරේයගබනණතගයුතුය.

07.

දිව්ත්රික්ෂගක්ාවර/දිව්ත්රික්ෂගවම්ධිිකගඅධායක්ෂගවිසි/දගඅනුමතගාර ගදගලයනප්රේගක්ත යගවඳශනගඅලයග
ල ග අග්රිමග ඇුලු මග 02ග මගි/දග ලයලවනයග වංලර්ධා ග අංයග කලතග ඉදිරිපත්ග කාොටග අග්රිමග බනග ණතග
යුතුය.

08.

වෑමග මවාමග අලව/දග දි ටග වාව්ග ාර ග දග මනසිාග ප්රණරේග ලනර්තනලග ඇුලු වරග අංාග 03ග මගි/දග
එෂකඹ ගමවග10ගල ගදි ටගකපරගඅධායක්ෂග(ලයලවනයගවංලර්ධා )ගකලතගැබීමටගවැැව්වියගයුතුය.

09.

ලයලවනයගවංලර්ධා යටගඅලයගයටිතගපශසුාවරගවැීමකවරගලැඩවටශ ගයටකත්ගයවරගකගරරේනභිකයකුග
වඳශනග න්.ග 25,000ි-ාග කදපනර්තකවර/දතුග දනයාත්ලයග ප්රමනකලත්ග ක ොල/දක/දග

වරග 50%ග

කදපනර්තකවර/දතුග දනයාත්ලයග න්.ග 50,000ි-ග ක්ෂග දක්ෂලනග ලැඩිග ාෂග ශැකිග අතරග ඒග වඳශනග දිව්ත්රික්ෂග
ක්ාවරිඅරේකර්ාගඅධායක්ෂගන රන්කේගවිකේගඅනුමැරේයක්ෂගබනණතගයුතුය.
10.

ලයනප්රේලටගඅදනගප්රදර් ග නමගපුලන්ගවම්ධිිකගනංන යගවහිතලගඅනුමතගලර්කය/දගකයොදනගවාව්ග
ාෂගයුතුය.

එව්.ඊ.ආර්.ටී.එවර.එව්.පී.බඩ ඩනර
අධායක්ෂගන රන්
පිටපත්
01. ක්ාවර,ගවමනනගවවිබගණැ/දීමවරගශනගසුභවනධා ගඅමනතයනංය
02. අරේකර්ාගක්ාවර(වංලර්ධා ),ගවමනනගවවිබගණැ/දීමවරගශනගසුභවනධා ගඅමනතයනංය
03. සියළුමගප්රනකධිය යගක්ාවරලන්/ද
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