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ෙමෘද්ධි චක්රසල්ඛ අංක 2018/16
සියළුමගසමෘද්ිකගඅධයක්ෂ රුන් ග ගඅධයක්ෂ ග(ඳනලනගහනගආයතන)ගමඟි් ,
සමෘද්ිකගසංරර්ධනගදදඳනර්තදේ් තුදේගසියලුමගානර්යගමණ්ඩලයගදරත.

2017 අංක 02 දරණ දිවිනැගුම (ෙංසෝධන) ඳනතින් ෙංසෝධිත 2013 අංක 01 දරණ දිවිනැගුම
ඳනසත් 44 (ඉ) (iii) හා (iv) ලගන්තිය යටසත් අන්තර්ග්රහණය ීමමට කැමැත්ත ඳකරන ද
නිධාරීන් සලත මනාඳය ෙංසෝධනය කිරීම ෙහා අලේථාලක් බා දීම.
උක්ෂතග සංද ෝිකතග ඳනදේග 2ග රනග රණ් තියග මඟි් ග පිහිටුරනග ලදග සමෘද්ිකග සංරර්ධනග දදඳනර්තදේ් තුරග
දරතග ඒානබද්ධග වුග ශ්රිග ලංානග සමෘද්ිකග අිකානය,ය,ග ශ්රිග ලංානග දක්ෂෂිකග සංරර්ධනග අිකානය,යග හනග උඩාටග
සංරර්ධනග අිකානය,යග යනග ආයතනග තුදනහිග දසේරයග ාළග නිලධනය,් ,ග එමග දදඳනර්තදේ් තුරටග
අ් තර්ග්රහකයග ිරී මග සේබ් ධදය් ග එී ග ඳනදේග 44ග (ඉ)ග (ii),ග 44ග (ඉ)ග (iii)ග හනග 44ග (ඉ)ග (iv)ග යනග
රණ් තී් ග මඟි් ග ප්රතිඳනදනග සලසනග ඇත.ග ටටග අතිදර්ාරග දදඳනර්තදේ් තුදේග අධයක්ෂ ග නනානල්ග රායනග
විසි් ග2014 01,ග2014 02ගහනග2014 04ගගයනුදර් ගඅභ්ය් තාග ක්රදල්ඛග03ගක්ෂගදගනිකුේගාාගඇත.
02.ගඑදසේම,ගඳනදේග44ග(ඉ)ග(iii)ගහනගග(iv)ගග රණ් තියගයටදේගඅ් තර්ග්රහකයගවීමටගාැමැේතගඳලාානග
ලදගනිලධනී ් ගිරසිදරක්ෂගදේගරනගදතක්ෂගදදඳනර්තදේ් තුරගදරතගනිසිගඳය,දිගඅ් තර්ග්රහකයගාාගවිිකමේග
ඳේවීේගලිපිගලබනගදීමගසිදුාාගදනොමැත.
03.ග දමමග නිලධනී ් ග විසි් ග හනග ඔවු් ග නිදයෝනනයග ාානග රෘේතීයග සමිතිග විසි් ග සිදුාාග ඇතිග ඉල්ලීේග
සලානග එී ග දසේරාය් දේග ඒග ඒග අිකානී ් රලග දසේරනග ානලයග දග ඇතුළේර,ග මුල්ග දසේරනග ානලයග සහිතරග
දදඳනර්තදේ් තුරටගඅ් තර්ග්රහකයගවීමගසහනගඳහතගසහ් ගදාෝ දද්සිගරලටගයටේරගදමමග ක්රදල්ඛයග
මඟි් ගප්රතිඳනදනගසලසනගදදනුගලැද..
i. ඳනදේග44ග(ඉ)ග(iii)ගහනග(iv)ගගරණ් තියගයටදේගදදඳනර්තදේ් තුරටගඅ් තර්ග්රහකයගවීමටග
මීටගදඳාගමනනඳයගඳලාානගලදගසියලුමගනිලධනී ් ටගදමමග ක්රදල්ඛදේගසහ් ග දිනග
සිටග 2018.09.30ග දක්ෂරනග 44 (ඉ)ග (ii) රණ් තියග යටදේග අ් තර්ග්රහකයග වීමටග තමග
මනනඳයගනැරතගඉදිය,ඳේගිරී මගසහනගහිමිාේගලැද..

1ලන අදියර,
අදියර,4 ලන මහ,
මහ, සෙත්සිරිඳාය,
සෙත්සිරිඳාය, බත්තරමුල්.
බත්තරමුල්. /1ம்

අධයක්ෂ (ඳනලනගහනගආයතන)

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

අධයක්ෂ ගනනානල්

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

Hot Line :0112-889007

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

Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramulla

අධයක්ෂ ග(ක්ෂෂුද්රගමුලය)

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

Hot Line:0112-885582

ානර්යනලයග
அலுவைகம்ග
Officeග
0112872202

Hot Line: 011- 288772

ii. තම් ග ඒග ඒග අිකානය,රලග දසේරනග ානලයග දරනුදර් ග 1983ග අංාග 12ග දානග ඳනය,දතෝෂිාග
ඳනදේගනියමය් ටගඅනුරගදේගරනගවිටගඳනය,දතෝෂිාගමුදල්ගලබනදණනගඇේනේගඑමගමුදල්ග
ානයගදරතගආඳසුගදණවීේගාළගයුතුය.
iii. මුල්ගදසේරනගානලයගසහිතරගවිශ්රනමගරැටු හගහිමිාමගලබනදීමගසහනගදැනටගඳරේනනගප්රතිඳනදනග
අනුරගහනගානනයගදසේරනගදාොමි ් ගසභ්නරගවිසි් ගදඳ් රනගදදනගඳය,දිගවිශ්රනමගරැටු හගගදණවීමටග
අදනළග ාාණනුග ලබ් ද් ග අංාග අමඳ 16 2195 711 001ග -ග 11ග හනග 2017ග ජූලිග 12ග දිනැතිග
අමනතයග මණ්ඩලග තීාකයග දේ.ග ඒග අනුරග එක්ෂග එක්ෂග නිලධනය,යනග විසි් ග දසේරාග අර්ථසනධාග
අාමුදදල් ග ලබනග දණනග ඇතිග සේපූර්කග ානදේග දනයාේරයග 60%ග ාග ප්රමනකයග ානයටග
දණවියග යුතුය.ග එදහේග මුල්දසේරනග ානලයග සහිතරග විශ්රනමග රැටු හග හිමිාමග ලබනග දීමග
සේබ් ධදය් ග ඳරතිනග අිකාාකග ාටයුතුග රලග තී් දුග මතග දහෝග ානයග විසි් ග ඉදිය,දේග දීග
ණනුග ලබනග ප්රතිඳේතිමයග තීාකය් ටග ඔබග යටේග වියග යුතුය.ග එදම් මග හිඟග රැ් දඹුග
අනේදුනග දනයාග මුදල්ග හනග අදනළග රනග දඩග මුදල්ග සහග ානයග විසි් ග නියමග ාානුග ලබනග
දරනේග දණවීේදග සිදුග ාළග යුතුය.ග එමග දණවීමටග අදනළග ක්රමදේදය් ග ඳසුරග දැනුේග දදනුග
ලැද..
iv. ඉහතග සහ් ග ාළග සියළුග දණවීේග ානයග විසි් ග ඉදිය,දේදීග තීාකයග ාානුග ලබනග දිනයාග දීග
දහෝගතීාකයගාානගක්රමදේදය් ටගඅනුකූලරගවිශ්රනමගරැටු හගහිමාමගලබනගණැමටමටග දඳාග
දණරනගඅරස් ගිරී මටගඔබගබැඳීගසිටියි.
04. ගඒගඅනුරගමීටගදඳාගතම් ගවිසි් ගසිදුාානගලදගාැමැේතගඳලගිරී දේගදයෝනනනගඅරලංගුගාාමි් ගදමමග
නරගදයෝනනනරගදේගසමණගඅමුකනගඇතිගආාෘතියටගඅනුකූලරගනියමිතගදිනයටගදඳාගඉදිය,ඳේගාළගයුතුය.ග
ඉහතගසහ් ගාානගසියළුගදණවීේගසිදුගාානගආානායගපිළිබරගවිිකමේගක්රමදේදයක්ෂගසාසනගදනොඳමනරග
ඔබරගදැනුරේගාානගබරගරැඩිදුාටේගද් රනගසිටිමි.

දේ.දඩල්ලදේ,
අධයක්ෂ ගනනානල්.
පිටඳේග:01.
02.ගග
03.ගග
04.
05.
06.

දල්ාේ,ගසමනනගසවිබලගණැ් වීේගඅමනතයනං ය
දල්ාේ,ගානනයගදසේරනගදාොමි ් ගසභ්නරග
අධයක්ෂ ගනනානල්,ගරැටු හගහනගදසේරාගසංඛයනගදාොමි ් ගසභ්නර
විණකානිකඳති
ප්රධනනගඅභ්ය් තාගවිණකා,ගසමෘද්ිකගසංරර්ධනගදදඳනර්තදේ් තුර
ප්රධනනගණකානිකානී ,ගසමෘද්ිකගසංරර්ධනගදදඳනර්තදේ් තුර

-ගාන.දැ.ණැ.ස.
-ගගාන.දැ.ණැ.ස.
-ගාන.දැ.ණැ.ස.
-ගාන.දැ.ණැ.ස.
-ගාන.දැ.ණැ.ස.
-ගාන.දැ.ණැ.ස.

