මසේ අංකය
எனது இய

ඔසේ අංකය

SDD/HO/IT/BIMS

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

My No

உது இய

දිනය
………………………………………

Your No

திகதி

.2017.06.23
………………………………………

Date

සියලුමගදිස්ත්රික්ෂගක්ාම්වන් /ගසගසම්ධිිකගඅරේකර්ාගඅධායක්ෂ ගන ාන්වන් /,
සියලුමගදිස්ත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධායක්ෂ වන් /,
සියලුමගප්රනකධිය යගක්ාම්වන් /
අඩු ආදායම්ාභී පවුල් වමීක්ණය පදනම් කරසෙන විදයාත්මක ක්රමසේදයක් අනුල වමෘද්ධි වශනාධාරාභීන්
සතෝරා ෙැනීම
දිවයි ගපුානගවිසිී ගසිටි ගඅඩුගආදනයම්්නභී /ගපිලිබදගසමීක්ෂ කයක්ෂග සිදුාාගඑමගක ොාතුන්ගපරිණකාගපධිධාරේයාටග
ඇතු්ත්ගාාගඇ .ගඑමගපරිණකාණ ගාා ග්දගක ොාතුන්,ගසංඛ්යනගක්ඛ් ගකදපනර් කම් /තුව,ගශ්රීග්ංානගක ොාතුන්ග
හනග සංනිකේද ග

නක්ෂ කග නිකයෝජි නය

යග හනග සම්ධිිකග සංවර්ධා ග කදපනර් කම් /තුවග ඒානබධිධාවග

වග

විදයනත්මාගක්රගමකේදයක්ෂගකයොදනගණනිමි /ගඇණයීමටග්ක්ෂාාගඇ .ග
න ගහනගසංඛ්යනක්ඛ් ගකදපනර් කම් /තුවගමනසිාවගවිදයනනුලව්වගසාස්ග ාානුග්බ ගදරිද්ර නගකර්ඛ්නවාගවටි නාමග
ප්රසිධිිකයටගපත්ගාානුග්බයි.ගඑමගප්රානයයගඅනුවග2017ගමැයිගමසගදිවයික /ගදරිද්ර නගකර්ඛ්නවගක්සටගමසාගඒාපුධිණ්ග
ආදනයමග න්.4,284ස-ග ක්ෂග ක්සටග ප්රානයග ාාග ඇ .ග වදග කමමග සමීක්ෂ කකේදීග එක්ෂග නිර්කනයායක්ෂග යටකත්ග දරිද්ර නග
කර්ඛ්නවග ක්සග ක ෝානකණ ගඇත්කත්ග ඒාගපුධිණ්ග ආදනයමගන්.6,000ස-ගකි.ගඑමග ත්ත්වයගම ග හ ාකදක කුකණ /ග
යුත්ග පවු්ාග මනසිාග ආදනයමග න්.ග 24,000ස-ග වනුග ඇ .ග අඩුග ආදනයම්්නභී /කේග දුගීබවග නිය්චි ග ාාග ණැනීමග සදහනග
විදයනනුලව්වගක ෝානණත්ගප්රධාන ගනිර්කනයාග6ගක්ෂගහනගඅනුගනිර්කනයාග29ගකයොදනකණ ගඇරේගඅ ාගඔබගකව ගඑවනුග
්බ ග නමගක්ඛ් යගසාසනගඇත්කත්ගඑමගපද මගසැ්කි්්ටගකණ ය.ග
එමගනිර්කනයාය /ගපහ ගපරිදිගකේ.ග
1. අධායනප යග
1.1 පවුක්ගකිසිමගසනමනජිාකයකුගසනමන යගකප්ගදක්ෂවනගඅධායනප යග්බනගගක ොමැරේගවීම
1.2 ණ්හගමුලිායනග8ගව ගකරේණිය යගසමත්වගක ොමැරේගවීම
1.3 පනස්ගය ගවයකසේගසිටි ග මුත්ගපනස්ගක ොය ග්මකයකුගසිටීම
1ලන අදියර,
අදියර,4 ලන මශ,
මශ, සවත්සිරිපාය,
සවත්සිරිපාය, බත්තරමුල්.
බත්තරමුල්. /1ம்

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

අධායක්ෂ ගන ාන්
අධායක්ෂ (මන වගසම්පත්)
பணிப்பாளர்ගதலைலதிபதிගபணிப்பாளர் (ගனிதவளம்)
Director General
Director (Human Resource)
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
பிதானගகணக்காளர்ගගගගග
Chief Accountant
011-2869742
011-2869742
finance@samurdhi.gov.lk

Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramulla

අධායක්ෂ ග(ක්ෂෂුද්රගමු්ය)

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

Hot Line:0112-885582

ානර්යන්යග
அலுவைகம்ග
Officeග
0112872202

Hot Line: 011- 2887722

2. කසෞඛ්ය
2.1ගපවු්ගසනමනජිාකයකුගදීර්ඝගානලී ගකාෝණයකි /ගකපලීමග
2.2ගපවුක්ගසනමනජිාකයකුගඅබනික ග ත්ත්වකේගසිටීම
3. ආර්ථිාග ත්ත්වය
3.1ඒාගපුධිණ්ගවියදමගන්.ග5,500ගටගඅඩුවීම
3.2ගඒාගපුධිණ්ගආදනයම්ගන්.6,000ගාටගඅඩුවීම
3.3ගආහනාගපරිකභෝන යගසදහනගකයග්බනගරේබීමග
3.4ගකසෞඛ්යගපහුකාම්ග්බනගණැනීමටගකයග්බනගරේබීමග
4. වත්ාම්ග
4.1ගඉ්ලුම්ානාගපවු්ටගපදිංචියගසදහනග මනටගඅයිරේගනිවසක්ෂගක ොරේබීමග
4.2ගපදිංචිගනිවසටගඅම ාවග වත්ගනිවසක්ෂගකහෝගකණොඩ ැගි්්ක්ෂගක ොරේබීමග
4.3ගඅක්ෂාාග0.5ගාටගවැඩිගකණොඩගඉඩමක්ෂගක ොරේබීම
4.4ගඅක්ෂාාග1ගාටගවැඩිගමඩගඉඩමක්ෂගක ොරේබීමග
4.5ගඅක කුත්ගවත්ාම්ගයටකත්ගපනපැදිග,ගයතුන්ගපැදි,ගස්ලවටර්ගහැාගකව ත්ගචංච්ගවත්ාම්ගක ොරේබීමග
4.6ගණ්හගඋපාාකගයටකත්ගගුව /ගවිදුලි,ගරූපවනහිණිය ,ගවිදුලිගපංාන,ගනංණමගදුාා

,ගපරිණකාග(න්.ග10,000ගඅඩු)ග

හැාගකව ත්ගඋපාාකගක ොරේබීමග
4.7ගකපෝාමයගඅංාග7ගයටකත්ග7ගC ගහිගඇරේගය /ත්රගගහනගඋපාාකගක ොරේබීමග
4.8ගසත්වගපන් යගහනගන්ජීවීගවණනවගයටකත්ගහාක්ෂග10ගක්ෂග,ගඑළුව /ග20ග,ගකුකුළ /ග50ගහනග නානව /ග50ගාටගඅඩුග
සතු /ගසංඛ්යනවක්ෂගසිටීම.ග
5. නිවසග
5.1ගඉ්ලුම්ාන්ගපදිංචිගනිවසගපැ්පත්,ගමුඩුක්ෂකු,ගකේලිගස්යි /ගානමාගව්ගපදිංචිවගසිටීම.
5.2ගපදිංචිගනිවකසේගබිත්රේගමැටිණ්,ගමැටි,ග්ෑලි,ගටාා /,ගකපෝඅතු,ග ්ගඅතුගආදියගගගග
කණබිමගමැටි,ගවැලිගආදියදග
වහ්ගටාා /,ගකපෝගඅතු,ගපිදුන්ගආදිකය /දගසම /වි වගරේකේ.ග
5.3ගනිදනගණැනීමටගපමකක්ෂගකව /වුගඑක්ෂගානමායක්ෂගරේබීම
5.4ගකණබිමගවර්ණඵ්යගවර්ණගඅඩිග500ගටගඅඩුවීමග
5.5පරිකභෝන යගසදහනගපිරිසිදුගන්යග්බනගණැනීමටගක ොහැකිගවීම
5.6ගනිසිගවැසිකිලිගපහුකාම්ගක ොරේබීමග
5.7ගආක්ෝායග්බනගණැනීමගසදහනගභූමික ්ගවැනිගක්රගමගභනවි යග
6. පවුක්ගකසෞඛ්යග ත්ත්වය
6.1ගදි ාටගඑක්ෂගආහනාගකේ්ක්ෂගපමකක්ෂග්බනගණැනීම
6.2ගසරේයාටගඑක්ෂගවාක්ෂගකහෝගමස්,ගමනළු,ගකිරි,ගබිත් ාගපරිකභෝන යගකිී කම්ගහැකියනවගක ොරේබීම
6.3මනසග06ගාටගඑක්ෂගවාක්ෂගකහෝගමුළුගපවු්ටමගඇදුම්ගණැනීකම්ගහැකියනවගක ොරේබීම.
6.4ගපුධිණලිාගවවදයගමධායස්ාන යකි /ගකබකහත්ගණැනීමටගහැකියනවගක ොරේබීම

ඉහ ගසදහ /ගාාගඇරේගඅනුගනිර්කනයාග29ගයටකත්ගඑක්ෂගඑක්ෂගප්රනකධිය යගක්ාම්ගකාොඨාශනයගඅනුවගබාග ැබීමටග
්ක්ෂගාානුග්ැකේ.ගයම්ගනිර්කනයායක්ෂගයටකත්ගඑමගප්රනකධිය යගක්ාම්ගකාොඨාශනයකේගසිටි ගපවු්ගසංඛ්යනවගම ග
එමගනිර්කනයායගසදහනග්කුණුගප්රගමනකයගතීාකයගකේ.ගකමක්සගසියළුගනිර්කනයාගසදහනග්ැකබ ග්කුණුගව්ග
එාතුවග 100ග ක්ෂග ව ග අ ාග ඇණයීමටග ්ක්ෂග ාානුග ්බ ග පවු්ග ුකදුුකාම්ග ්බනුග ්බ ග නිර්කනයාග ව්ටග අනුවග
්කුණුගහිමිකේ.ගකමහිදීගවැඩිමග්කුණුගහිමිව ගපවු්ගදුේපත්ාමි /ගවැඩිගක්සගස්ානුග්ැකේ.ග

2. එක් එක් ප්රාසද්ය ය සල්කම් සකොට්ඨාසේ වමීක්ණයට භාජනය කර ඇති පවුල් වංඛ්යාල
දුප්පත්කසම් අනුපිලිසලට ශදුනාෙැනීම වදශා පශත ක්රමසේදයන් අනුෙමනය ක යුතුය.
ඔබග කව ග අඩුග ආදනයම්්නභීග පවු්ග සමීක්ෂ කග සදහනග ඉ්ලුම්ාා ග ්දග ග ඉ්ලුම්ාන්ව /ග ඉහ ග නිර්කනයාග 29ග
යටකත්ගඇණයීමටග්ක්ෂාාගඒගඒගපවු්ග්බනණත්ග්කුණුගමඨාටමගඅනුවගඅවකාෝහ ගපිලිකව්ටගසාස්ග ා්ග නමග
ක්ඛ් යගExcel ගකණොණුවක්ෂගක්සග්බනකදනුග්ැකේ.ගමීටගඅම ාවගPDF ගක්සගසාස්ග ාාගඇරේගකව ස්ග ා්ග
ක ොහැකිගකණොණුවක්ෂදගකම්ගසමණග්බනකධි.ග
්බනකදනුග්බ ගExcel ගකණොණුකේගගපහ ගපියවාය /ගඅනුණම යගා්ගයුතුය.ග
1. සමීක්ෂ කයගසිදුා්ගාන්කේගසිටග කම්ගදක්ෂවනග යම්ගපවු්ාගසහ නධානාගඉවත්ාාගඇත් ම්ගප්මුවගඑමග ම්ග
අපග්බනදීගඇරේගක්ඛ් කය /ගඉවත්ාාගණ ගයුතුය.
2. දත් ග ඇතු්ත්ග කිී කම්දීග යම්ග ආානායටග ධිවිත්වග ඇතු්ත්ග කිී ම්ග (Duplicate Entries) ග සිදුවීග ඇත් ම්ග එහිග
ඇරේගඅදන්ගක ොව ග මගExcel ගක්ඛ් කය /ගඉවත්ා්ගයුතුය.ගකමක්සගඉවත්ගාානුග්බ ගසියළුමග ම්ග
ව්ටගඅදන්ගUser ID ගසටහ /ග බනකණ ගප්රගධාන ගානර්යන්යගකව ගඑවියගයුතුය.ග
3. ්බනදීගඇරේග්කුණුගව්ටගඉදිරිකය /ග value ග(වටි නාම)ගක්සග column ග(තීන්වක්ෂග)ග ම්ගාාගසාස්ග ාාග
ණ / .
4. ප්රාසද්ය ය සල්කම් සකොට්ඨාසේ දැනට බාසදනු බන වශනාධාර පවුල් වංඛ්යාල ශා මුද පදනම්
කරසෙන වශනාධාර ලටිනාකම් මත සදනු බන පවුල් වංඛ්යාල රණරණය ක යුතුය.
5. සහ නධානා්නභී /ග ක ෝානග ණැනීකම්ග ාමිටුවග මගි /ග තීාකයග ාා ග ්දග න්.ග 3,500ස-ග වටි නාමග යටකත්ගග
්බනකදනුග්බ ගසහ නධානාගප්රගමනකකය /ග85%ගක්ෂගණක යගාාගවැඩිමග්කුක /ගසිටගපහ්ටග valueගක්සග
ම්ාාණත්ගතීන්කේග්කුණුගාා / .ග
ඉ /පුකග න්.ග 2,500ස-ග වටි නාමග යටකත්ග සහ නධානාග ්බනකද ග පවු්ග සංඛ්යනකව /ග 85%ග ණක යග ාාග න්.ග
3,500ස-ගසහ නධානායග්කුණුගා්ග ැ ගසිටගපහ්ටග value ගතීන්කේගසටහ /ගාාගණ / .ගඑමගආානායටග
න්.ග 1,500ස-ග හනග න්.ග 420ස-ග දග අදන්ග ප්රගමනකය /දග ඇතු්ග ාා / .ග වදග න්.ග 1500ග සහ නධානාග වටි නාමග

යටකත්ගසහ නධානාග්බනගණ / නගපවු්ගසංඛ්යනවගතීාකයගකිී කම්දීගගඅපගවිසි /ගසංණ

යටග්ක්ෂගක ොා්ග

පුනයගපක්ෂ යගළමනගනිවනසගහනගවැඩිහිටිගනිවනසගව්ගසංඛ්යනවදගඇතුළුවගග85%ගප්රගමනකයගණක යගා්ගයුතුය.ග
6. Value තීන්කේගසහ නධානාගවටි නාමගසටහ /ගාාගණැනීකම /ගපුකග Excel කණොණුකේග GND (ග්රනමගනි්ධානී ග
වසම)ගතීන්වග ක ෝානකණ ගA-Z ගක්සග Sort ගාා / .ගඑකසේගාාණත්ගපුකගග්රනමගනි්ධානී ගවසමටගඅයත්ග ම්ග
සිය්්ග එක්ෂග ැ ාටග කණොණුව ග අ ාග ග ග්රනමග නි්ධානී ග වසම්ග ග අනුවග ්කුණුග මඨාටමග හනග සහ නධානාගග
වටි නාමදගගසටහ /වගක්ඛ් යග්ැකේ.ග
7. එක්සග්බනණත්ග ක්ඛ් කේගසහ නධානාග හිමිගපවු්ව්ග ම්ගපමකක්ෂග ග සිංහ්ගහනගද්රගවිඩග භන නගවලි /ගසාස්ග
ාාග සම්ධිිකග ප්රගනනග ම්ග බැංකුකේග හනග ප්රනකධිය යග ක්ාම්ග ානර්යන්කේග ප්රගදර්ය යග ාා ග ක්සග ානන්ණිය ාවග
ද /වනගසිටිමි.ගගග

නී්ගබණ්ඩනාගහපුහි / ,
අධායක්ෂ ගන ාන්,
සම්ධිිකගසංවර්ධා ගකදපනර් කම් /තුව.
පිටපත් -1.ගසමනනගසවිබ්ගණැ /වීම්,ගගුකබගසනධා ගහනගා /දගඋඩාටගඋන්මයගපිලිබදගගණන්ගඅමන යතුමනග-ගාන.ගදැ.පි
ගග2.ගක්ාම්,ගසමනනගසවිබ්ගණැ /වීම්ගහනගුකභසනධා ගඅමන යනංයයග-ගාන.ගදැ.පි.
ගග3.ගප්රගධාන ගඅභය / ාගවිණකා,ගසම්ධිිකගසංවර්ධා ගකදපනර් කම් /තුවග-ගාන.දැ.පි.හනගඅ.ා.ස
ගග4.ගසියලුමගඅංයගප්රගධානනී /ග,ගසම්ධිිකගසංවර්ධා ගකදපනර් කම් /තුවග-ගාන.දැ.පි.හනගඅ.ා.ස

