මසේ අං ය
எது இ

DSD/HO/05/MF/2/1
……………………………………........................

My No

ඔසේ අං ය
உநது இ

දිනය
………………………………………

Your No

திகதி

Date

ගග2020.06.23

………………………………………

සමෘද්ිකගබ ැංකුගහනගබ ැංකුගසමිතිගාළමකනාරුවන්ගසහ,
සමෘද්ිකගබ ැංකුගඳනලාගමණ්ඩලගහනගබ ැංකුගසමිතිගවිධනයාගාමිටුගසභනඳතිවරුගවවත.
ස ොසරෝනා ලෙංගත තත්ලසයන් (Covid – 19) පීඩාලට පත් ජනතාලට ෙහන ෙැසීසේ ලැඩ ෙටහන
යටසත් රාජ ාරි

ළ ෙමෘද්ධි ෙංලර්ධන සෙපාර්තසේන්තු නිධාරීන් ෙෙහා සගවීේ සිදු කිරීම.

ඉහතගව ඩගසටහනගයටවේග2020ගමනර්තුග,අවප්රේ්ගහනගම  මගමනසගවලගානනාන සගදුදුගාානගලදගලධලධනී න්ග
සහනගඑමගානනාන සගාානගලදගසතිගඅන්තගලධවනඩුගදිනගහනගානවේගලධවනඩුගදිනගවවනුවවන්ගදීමනන,අතිානලග
වණවීමග සහනග ප්රනනග ූලලග බ ැංකුග හනග බ ැංකුග සමිතිග ාළමකනාානග මණ්ඩලග ීරාකග අනුවග වණවීම්ග ාටයුතුග
සදහනගූලලිාගපියවාගවණනගඇත.ඒගපිළිබදවග2020.04.23ගදිනගූලලිාගඋඳවදස්ගලධකුේගාාගඇත.
02.ඒග අනුවග ඔබග දිස්ත්රික්ෂාවේග දිස්ත්රික්ෂග සමෘද්ිකග අැංේවේග හනග ප්රනවද්ය යග ව්ාම්ග ානර්යනලයන් සග සමෘද්ිකග
ූලලස්ථනනග ානර්යග මණ්ඩලයග සදහනග ලධවනඩුග දිනග දීමනන,අතිානල,සන්ලධවේදනග දීමනනවග හනග ඉන්ධනග
දීමනනවග සමෘද්ිකග සැංවර්ධනග වදඳනර්තවම්න්තුවේග ප්රනනග ූලලග බ ැංකුග අැංේයග මිනන්ග ප්රතිූරර්කයග ිරී වම්ග
ඳදනමගමතගසමෘද්ිකගප්රනනගූලලගබ ැංකුගසමිතිගමිනන්ගලබනණ ීමමගසදහනගසමෘද්ිකගප්රනනගූලලගබ ැංකුගහනගසමෘද්ිකග
ප්රනනගූලලගබ ැංකුගසමිතිගාළමනනාාකගමණ්ඩලයගගඅනුම තියගලබනදීගඇත.
03.වම සදීගදිස්ත්රික්ෂගසමෘද්ිකගානර්යනලවේගානර්යගමණ්ඩලයගතමගදිස්ත්රික්ෂගසමෘද්ිකගඅැංේයගඅයේගආසන්නග
සමෘද්ිකගප්රනනගූලලගගබ ැංකුගසමිතියගමිනන්දගඅලධකුේගප්රනවද්ය යගව්ාම්ගානර්යනලයන් සගසමෘද්ිකගූලලස්ථනනග
ානර්යගමණ්ඩලයගතමගවසේවනගස්ථනනයටගඅයේගසමෘද්ිකගප්රනනගූලලගගබ ැංකුගසමිතියගමිනන්දගවමමගදීමනනවග
ලබනගණතගයුතුය.
04ග සමෘද්ිකග සැංවර්ධනග වදඳනර්තවම්න්තුවටග අයේග ානර්යනලග ානර්යග සහනයාග හනග  සයදුරුග යනග ානර්යග
මණ්ඩලයගසදහනගදගසන්ලධවේදනගහනගඉන්ධනගදීමනනවග සමිගවනොවනුගඇත.
05.බ ැංකුගහනගබ ැංකුගසමිතිගානර්යගමණ්ඩලයගවවතග ඉහතගානනාන සගදුදුගිරී මගසම්බන්ධවගලධකුේග ාානග
ලදගගගගගග ගගචක්රව් ගසදහන්ගගඳ සදිගමනර්තු,අවප්රේ්ග,ම  මගමනසගවලටගඅදනලගඋඳ සමයන්ගණලඳනගණතගයුතුය.
06.අදනලගප්රතිූරර්කගවනර්ථනගඒගඒගබ ැංකුගසමිතියගවිදුන්ගසමෘද්ිකගසැංවර්ධනගවදඳනර්තවම්න්තුවේගක්ෂෂුද්රගූලලයග
අැංේයගගගවවතගවයොුලගාළගයුතුය.
1ලන අදියර,
நாடி,செத்ெிிான த்தபமுல் /1st Step, 4 th floor, Sethsiripaya Battaramulla
අදියර,4 ලන මහ,
මහ, සෙත්සිරිපාය,
සෙත්සිරිපාය, බත්තරමුල්.
බත්තරමුල්. /1ம் கட்டம், 4 வது நாடி,
අධයක්ෂ ගනනාන්

ணிப்ார்ගதலலநனதிதிග

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

TelFax -

අධයක්ෂ (ඳනලනගහනගආයතන)

ணிப்ார் (ගிர்வாகம்/தாம்)

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

Hot Line :0112-889007

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

අධයක්ෂ ග(ක්ෂෂුද්රගුලලය)

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

Hot Line:0112-885582

ානර්යනලයග
அலுவகம்ග
Officeගග0112872202

Hot Line: 011- 2887722
e/malika/2020/nilanthi/feb

07.අදනලග වණවීම්ග දුදුග ිරී වම්දීග බ ැංකුග සමිතිවේග වක්ෂතග අැංාග 7308ග යටවේග ඇතිග “සමෘද්ිකග සැංවර්ධනග
වදඳනර්තවම්න්තුවවන්ගප්රතිූරර්කයගාාගණතගයුතුගිනුම”වවතගඅදනලගහාගිරී ම්ගාාගසමෘද්ිකගප්රනනගූලලගබ ැංකුග
සමිතිග අාුලදලින්ග අදනලග ලධලධනී න්ටග වණවනග ඉන්ග අනතුරුවග සමෘද්ිකග සැංවර්ධනග වදඳනර්තවම්න්තුවවන්ග
ප්රතිූරර්කයගාාගණ ීමමටගාටයුතුගාළගයුතුය.
08.ග .ප්රතිූරර්කයග ඉ්ුමම්ග ිරී වම්දීග ඳහතග සදහන්ග ආාෘතියග සම්ූරර්කග ාාග ඒග ඒග බ ැංකුග සමිතිවේග ඉ්ීමම්ග
දිස්ත්රික්ෂගානර්යනලයගඔස්වසේගසනානැංේගාාගඉදි සඳේගාළගයුතුය.
දිස්ත්රික්ෂාය

බ ැංකුග
සමිතිය

ලධලධන සයන තනතුා
වේගනම

වසේවනග
වණවනග
අතිානලග ඉන්ධනග දුාාතනග
ස්ථනනය ලදගලධවනඩුග දීමනනව දීමනනවග දීමනනවග
දිනග ව ටුප්ග
(රු.)
(රු.)
(රු.)

09.ග.වම්ගපිළිබගගලධලධනී න්ගද නුවේගාානගවලසගව ඩිගදුාටේගදන්වමි.වමමගලිපිවේගාරුුගසමෘද්ිකගබ ැංකුග
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