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සමෘද්ිකගගප්රනනූලලගැංක ු ගචක්රල්ඛග -ග2018/13
සියළුමගසමෘද්ිකගප්රනනූලලගැංක ු  ගැංක ු ගසිති ගාළමකනාුවන්,
2018 ලර්ය වඳශා වමෘද්ධි බ ැංකු සකොටව්කරුලන්ට ාභාැංයක් ප්රකායට පත් ිරීමම.
01.ශ ඳින්වීම.
ැංක ු ගාළම නාාකගමණ්ඩලගතීාකගඅ ාග2018 44 07ගගවිධාන යගඅනුනගසමෘද්ිකගැංක ු ගසමනජිාය්ටග
විලශේෂිතගලනභන ශයක්ෂගප්රානශගාානුගලැංි.
ඒගසඳහනගඅනශයගඋපලසසගලැංනීමමගසඳහනගලමමගචක්රල්ඛ යගිකු ් ගාානුගලැං ගැංනගසකනුම්ගලසිත.
02.ාභාැංය ප්රකායට පත් ිරීමම.
සමෘද්ිකගැංක ු ගවිසි්ග2018.01.01ගදි ටගසම්පූර්කගාා ගලැං ගසෑමගුව.500 -ගක්ෂගවූ ලාොටසක්ෂගසඳහනග
පහතගිකර් නයාගනලටගයට් නගලාොටසාුවන්ටග5%ගාගලනභන ශයක්ෂගප්රානශයටගප් ගාළ යුතුි.ග
I. 2017.12.31ගදිල ්ගඅනස්ගනර් යටගලනභයක්ෂගඋපයනගි බීම.
II. 2017.12.31 දිල ්ගඅනස්ගවූගනර් යග තුළග ලාොටසාුවන්ටග ලණවියග යුතුග ලනභන ශග ගිණුමටග
විසර්න යග ාළග අාුලසල,ග 2018.01.01ග දි ටග සම්පූර්කග ාා ග ලසග ලාොටසග සඳහනග 5%ග ාග
ලනභන ශගුලසලක්ෂගලණවීමටගප්රමනකන් ගවියගයුතුය.
III. ලපොදුග ලලනාලේග ලශේ ග සමණග තක්පතු,ග කයග සහග ආලයෝන ග නලටග අසනලග ලශේ ග පිරික්ෂසුම්ග
තුල යගවීගි බිම.
IV. 2018ගනර් යගතුළගලනභන ශයක්ෂගප්රානශයටගප් ගාාගල ොමකි වීම.(ගලන ් ගනර් නලගල ොලැංදුග
ලනභන ශයක්ෂගපස ම්ගාාලණ )

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

අධායක්ෂ (පනල ගහනගආයත )

ணிப்ாளர்ගதலைலநனதிதிග

ணிப்ாளர் (ගிர்வாகம்/தாம்)

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

TelFax -

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

අධායක්ෂ ගන ාන්

Director (Admin & Establishment)
011-2873799
011-2873996ගගගගග
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 Battaram

අධායක්ෂ ග(ක්ෂෂුද්රගුලලය)

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

Hot Line:0112-885582

ානර්යනලයග
அலுவைகம்ග
Officeග
0112872202

Hot Line: 011- 288

03.ගපසුගියගනර් යාගලහෝගනර් ගකිහිපයක්ෂගඅනුමතගවූගූලලයගප්රානශ ගඅනුනගලාොටසාුවන්ටගලණවියග
යුතුගලනභන ශගගිණුලම්ගඇි ගගල ොලැංදූගඅාුලස්ගලයොසනලණ ග5%ගගාටගල ොඅඩුගලනභන ශගප්රානශගකිී මටග
හකකියනනගඇ්  ම්ගඒගඅනුනගසගාටයුතුගාළගහකකිය.
04.ගඉහතගලේසගඅ ාග2ගහිගසඳහ්ගසුදුසුාම්ගසපුානගල ොමකි ගසමෘද්ිකගැංක ු ගග5%ගාගනනර්ෂිාගලපොලියක්ෂග
සනමනජිාගලාොටසගසඳහනගලණවීමටගාටයුතුගාළගයුතුය.ග
05.අපලේග උපලසසග අනුනග ලනභන ශයග ප්රානශයටග ප් ග ාා ග ැංක ු ග විසි්ග ,ග පනලාග මණ්ඩලයග ාකඳනනග
ලනභන ශගප්රානශයටගප් ගාා ගලයෝන නනගඉදිරිප් ගාාගඅනුමකි යගලැංනලණ ග2018.12.25ගදි ටගග ලපාග
අසනලගානර්යයගඉටුකිී මටගාටයුතුගාළගයුතුය.
06.ගලනභන ශයගප්රානශයටගප් කිී මගලහෝගලාොටසගලපොලියගලණවීලම්ගීමගලමලහයුම්ගඋපලසසගඅ ාග12ගහනග
ඊටගඅසනලගඑාත්ගහීගඅල ු ් ගඋපලසසගඒගපරිද්ලස්මගනල ගුගාාගණතගයුතුය.
07.ලමමගඋපලසසගනලටග අනුකූලන,ග අල ු ් ග විසර්න ගාා ග ලසගඅාුලස්ගභනවිතනගකිී මටගලමමඟි්ග
අනසාග කි ගැංනගස්නිත.ග

ිකම්ගලාොටනලලණසා,

ගගගගගගගගගග

අධායක්ෂ ගන ාන්.(නක.ැං.)ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග
පිපප් ග-ග01.ගසියළුමගදිසත්රික්ෂගල්ාම් දිසත්රික්ෂගසමෘද්ිකගඅි ලර්ාගඅධායක්ෂ ගන ාන්ගගගගග-ගාන.සක.පි.
ගගගගගගගගගගගගගග02.ගසියළුමගදිසත්රික්ෂගසමෘද්ිකගඅධායක්ෂ නුව්ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග-ගගාන.සක.පි.
ගගගගගගගගගගගගගග03.ගසියළුමගප්රනලද්ීයගල්ාම්නුව්ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග-ගගාන.සක.පි
ගගගගගගගගගගගගගග04.ගප්රගධාන ගඅභය්තාගවිණකාග,ගසමෘද්ිකගස නර්ධා ගලසපනර්තලම්්තුනගගගගගගගග-ගගඅ.ා.ස.

