මසේ අංකය

DSD/HO/MF/05/02/02//12ගබැැංකුගෙඳොදු
எனது இய
……………………………………........................
My No

ඔසේ අංකය
உது இய

දිනය
திகதி

………………………………………

Your No

2019.10.10
………………………………………

Date

සියළුමගසමෘද්ිකගදිස්ත්රික්ෂගඅධයක්ෂ රුන් ගෙරතග

ෙමෘද්ධි ෙහනාධාර දීමනා සෙවීම
සමෘද්ිකලනභිග දීමනනග ෙණවීමග සමෘද්ිකග බැැංකුග මඟි් ග සනර්ථාරග සිදුග ාාමි් ග ඳරතී.ග ග ග නුලත්ග ඇතැම්ග සමෘද්ිකග
බැැංකුරලග ෙමමග දීමනනරග ෙණවීමග ඳමනවීම්ග සිදුග රනග බරටග රනර්තනග ලැබීග ඇත.ග ෙම්ග තත්ත්රයග ඇතිග ෙනොරනග ෙලසග
ාටයුතුගකිී මටගDSD/HO/MF/05/02/12/03 දාකග2017.11.06ගදිනැතිග(සමෘද්ිකගසහනනධනාගුලද්ගප්රතිලනභි් ටග
ලබනදීෙම්දීගනිශ්චිතගානර්යක්ෂ මගක්රමෙදදයක්ෂගඇතිගකිී ම)ගිපියයගමඟි් ගදගඅරධනාකයගාාගඇත.
02

ඒග අනුරග සමෘද්ිකග දීමනනග ුලද්ග ෙණවීම්ග ෙනොඳමනරග සිදුග ාළග යුතුග බැවි් ග ෙම්ග ියළිබග ඳසුවිඳාම්ග කිී මග

අරශයගවීගඇත.
03

එබැවි් ග සතිඳතනග සමෘද්ිකග දීමනනග ෙණවීමග ියළිබරග රනර්තනරක්ෂග ලබනණැනිෙම්ග අරශයතනරයග ෙඳ් නුම්ග

ොෙර්.ග ග ඳහතග ආාෘතියග අනුරග රනර්තනරක්ෂග සෑමග සතියාග අරස් ග දිනටග සාස්ග ාාග බැැංකුග මඟි් ග සමෘද්ිකග
සැංරර්ධනග ෙදඳනර්තෙම්් තුෙදග ක්ෂෂුද්රග ුලලයග අැංශයටග හනග ග සමෘද්ිකග ුලලස්ථනනයග ෙරතග ෙයොුලග කිී මටග අරශයග
ාටයුතුගාළගයුතුයි.
04

සමෘද්ිකග ුලලස්ථනනයග මඟි් ග එමග රනර්තනරග ෙනොඳමනරග සමෘද්ිකග බැැංකුග අැංශයග ෙරතග ද ග දිස්ත්රික්ෂග සමෘද්ිකග

ානර්යනලග ෙරතග දග ෙයොුලග ාළග යුතුයි.ග ග ග දිස්ත්රික්ෂග සමෘද්ිකග ානර්යනලයග දිස්ත්රික්ෂග ග රනර්තනරක්ෂග බැැංකුග අැංශයග ෙරතග
ෙනොඳමනරගෙයොුලගාළගයුතුයි.
ඊෙම්්ගිපියනයග:-ගmfdyear2018@gmail.com

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

TelFax -

E-mail-

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

අධයක්ෂ (ඳනලනගහනගආයතන)
අධයක්ෂ ගනනාන්
ணிப்ாளர் (ගிர்வாகம்/தாம்)
ணிப்ாளர்ගதலைலநனதிதிග
Director (Admin & Establishment)
Director General
011-2873799
011-2871672/2872202
011-2873996ගගගගග
011-2889002ගග
diradmin@samurdhi.gov.lk
dg@samurdhi.gov.lk
wajira

Hot Line :0112-889007

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

Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramu

අධයක්ෂ ග(ක්ෂෂුද්රගුලලය)

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

Hot Line:0112-885582

ානර්යනලයග
அலுவைகம்ග
Officeග
0112872202

Hot Line: 011- 2887722

ෙමෘද්ධි ෙහනාධාර ගිණුම් ෙත කිරිම
සමෘද්ිකගබැැංකුෙදගනමග......................................2019ගග...............ගමසගගදිනග.......ගසිටගගදිනගදක්ෂරනගසතිගරනර්තනර
ෙහනාධාර

ප්රතිලාි  ෙං්යාල

ගිණුම්ලට බැර

බැර සනොකළ

බැර සනොකසල්

කළ ෙං්යාල

ෙං්යාල

නම් සහේතු

ලටිනාකම
3500
2500
1500
420
ුලලස්ථනනගරනර්තනර

ප්රනෙද්ය යගේාම්ගොොඨාශනශයගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

දිනගගගගගගසිටගගගගගගගගදිනගදක්ෂරනගසතිගරනර්තනර

ගිණුම්ලට

බැර සනොකිරීමට සහේතු

බැර සනොකළ
කළ ෙං්යාල

බැර
ගිණුම්ලට

ප්රතිලාි  ෙං්යාල

ගිණුම්ලට

කළ ෙං්යාල

බැර

420

ප්රතිලාි  ෙං්යාල

කළ ෙං්යාල

ගිණුම්ලට

ප්රතිලාි  ෙං්යාල

කළ ෙං්යාල

ගිණුම්ලට

1500
බැර

2500
බැර

3500
ප්රතිලාි  ෙං්යාල

බැංකුල

මනසයග..................

මුළු ෙං්යාල

දිස්ත්රික්ෂගරනර්තනර
දිනගගගගගගසිටගගගගගගගගදිනගදක්ෂරනගසතිගරනර්තනර

කළ ෙං්යාල

බැර
ගිණුම්ලට

ප්රතිලාි  ෙං්යාල

කළ ෙං්යාල

බැර

420

ගිණුම්ලට

ප්රතිලාි  ෙං්යාල

කළ ෙං්යාල

බැර

1500

ගිණුම්ලට

කළ ෙං්යාල

ප්රතිලාි  ෙං්යාල

කාර්යාය

2500
ප්රතිලාි  ෙං්යාල

3500
බැර

බැංකුල

ගිණුම්ලට

ප්රා.සල්.

මනසයග..................
ගිණුම්ලට

බැර

බැර

සනොකිරීමට

සනොකළ

සහේතු

මුළු
ෙං්යාල

එස්.ඊ.ආර්.ටී.එම්.එස්.පී.ගබණ්ඩනා
අධයක්ෂ ගනනාන්.
පිටපත් :1. ප්රධනනගඅ්ය් තාගවිණකා ගසමෘද්ිකගසැංරර්ධනගෙදඳනර්තෙම්් තුර

-ගදැ.ණැ.ස.

2. නිෙයෝනයගඅධයක්ෂ ග(සමනනගආාක්ෂ කග) ගසමෘද්ිකගසැංරර්ධනගෙදඳනර්තෙම්් තුර

-ගදැ.ණැ.ගහනගඅ.ා.ස.

