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

My No

ඔසේ අවකය
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2021.02.22
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සියළුම,ග
දිසත්රික්ෂගර්ාවරුන්/දිදිසත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅතිරර්ාගඅධයක්ෂ ගනනා්ුන්/ද,
දිසත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධයක්ෂ ුන්/ද,
ප්රරධිය යගර්ාවරුන්/ද,
දිසත්රික්ෂගසම්ධිිකගයෝරය්නයිසහාාගඅධයක්ෂ ුන්/ද,
සම්ධිිකගාළමනාන්ු/ද,
සම්ධිිකගසංුර්ධනගයෝ්ධී /ද,
සම්ධිිකගගප්රනුල්ගහගප්රරධිය යගසංධාධනගගසභපතිුන්/ද,
සම්ධිිකගප්රනූල්ගබංකුගහගබංකුගසමිතිගගසභපතිුන්/ද.

ෙමෘද්ධි චක්රසල්ඛ :- ප්රජාාමු/11/2020/02

එකතු කිරිම් -01/2021

ෙමෘද්ධි ප්රජාාමු ෙවිධාාන ිධසි්  ෙමෘද්ධි ප්රතිලාින්  ෙහහා ්රියාත්මක කර ල බන “ෙමෘද්ධි
අරුණළු ෙහන” ණය ලැඩෙටහන
1.

හැදි් ිධම.
1.1 සම්ධිිකගප්රනුල්ගබංකුගධාසි/දගසම්ධිිකගප්රනුල්ගසංධාධනගහාහගඑහිගසමජිාගිගසමජිාු/දටග)සම්ධිිකග
ප්රති්ින/දට)ගක්රියමකමාගාා ලග්බනග“සම්ධිිකගඅන්කළුගසහන”ගකයගුඩසටහනටගඅදළුග2020ගමර්තුග
16ග දිනග යෝකුමකග ාානග ්දග ඉහතග අංාග සදහ/දග චක්රර්යයටග “පළුලග එාතුු”ග ර්සි/දග රමමග චක්රර්යයග
යෝකුමකගාා ලගඇත.
1.2 ශ්රිග ්ංාග ානර ග “ාටග හදනග රසෞභණයර ග දක්ෂම”ග නතිාග ප්රතිපමකතියටග අ ලු,ග ්මියග නනතුග ුලහුකග
රදනගක්ෂෂුද්රගකයග)Micro Credit) ගඅර්බුදයටගධාසදුමක්ෂග්බගදිමගරු ලරු/දගහදු/දුගරදනග්දග“අන්කළුග
සහන”ගකයගුඩසටහනටග2021ගුර් යගතුළදිගගප්රුලයතුයග්බගරදමි/දගක්රියමකමාගරිම මගසදහගඅුශ්යග
ුනගඋපරදසගහගමඟරප/දධාමගරමමගචක්රර්යගඑාතුුගමින/දග්බගරද ලගඇත.

01.

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 ගනනා්
ணிப்ார்ගதலலநனதிதிග

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

TelFax -

අතිරර්ාගඅධයක්ෂ ගනනා් )ප්නගහගආයතන)

ප්රධනගණකාිකාී ගගගගගගගග

අධයක්ෂ ග)ක්ෂෂුද්රගුල්ය)

ාර්ය්යග

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

Chief Accountant
011-2869742
011-2869742
finance@samurdhi.gov.lk

Director ( Micro Finance)
011-2889003
011-2887469

Officeග
0112872202

மநதிக ணிப்ார் தலலநனதிதி ( ிர்வாகம்/தாம்) ிபதாගகணக்கார்ගගගගග

Hot Line :0112-889007

ணிப்ார் (குறு ிதி ) அலுவகம்ග

Hot Line:0112-885582

Hot Line: 011- 2887

2. කයගයෝකුමකගරිම මටගඅදළගසංරශ්්ිකතගුලලිාගාන්ණු
2.1 ගදිුයිර/දග ස්මග ්මග යෝළධම ග ුසමක්ෂමග ආුාකයග ුනග පම දිග සම්ධිිකග බංකුග ප්ාග මණ්ඩ්යග ධාසි/දග
රත්ාණමකග එක්ෂග ප්රනුල්ග සංධාධනයක්ෂග රුතග එහිග සමජිාග කයග ඉ්ලුමග පදනවරග ාාරණනග න්පිය්ග
300,000ි-ග)්ක්ෂ ග03ාට)ගරනොුඩිගුලද්ක්ෂග“ප්රතිුල්යගඅයිාගකයක්ෂ”ගර්සගයෝකුමකගරිම ම.
2.2 ඉහතග 2.1ග පම දිග ග ප්රතිුල්යග අයිාග කයග යෝකුමකග රිම මටග රත්ාණමකග සම්ධිිකග ප්රනුල්ග සංධාධනයග ධාසි/ද,ගග
්බිග ඇතිග අයදුවරපමකග ස්රි්්ටග රණන,ග මහග සභරේග අ ලමතියග රහ්ග ආුර්කග අ ලමතියටග යටමකුග
ධාධයාග සභරේග අ ලමතියග මතග සමජිාග ිග සමජිාු/දග රුතග න්පිය්ග 10,000ි-ග )දසග දහසක්ෂ)ග
රනොුඩිගුලද්ක්ෂගකයගර්සගයෝකුමකගරිම ම.
2.3 සම්ධිිකග බංකුුග ධාසි/දග සම්ධිිකග ප්රනුල්ග සංධාධනයග රුතග යෝකුමකග ාා ලග ්බනග කයග ුලද්ග සදහග එමග
සංධාධනයගධාසි/දගඉතිම ගරිම රවරගගිණුමක්ෂගධාු්තගාාගතිබිමගපමකක්ෂගස්රි්්ටගණතගයුතුරේ.
2.4 ඉහතග 2.1ග පම දිග සම්ධිිකග ප්රනුල්ග සංධාධනයග රුතග යෝතුක්ෂග ාා ලග ්බනග ප්රතිුල්යග අයිාග කයග සදහග
යෝයමිතග කයග සංාක්ෂ කග ුම ායග 0.5%ග ක්ෂග සම්ධිිකග බංකුුග ධාසි/දග හග 0.5%ක්ෂග සම්ධිිකග ප්රනුල්ග
සංධාධනයගධාසි/දගදම යගයුතුරේ.ග
2.5 සම්ධිිකගඅන්කළුගසහනගකයග්බගණමකගසමජිාරයකුටගසුභධාාගරහේත/දගමතගකයගරණධාමටගරනොහරිග
වුුරහොමකගසම්ධිිකගබංකුගරමරහයුවරගඋපරදසගඅ ලුගසම්ධිිකගබංකුගසමිතිරය/දගකයගසංාක්ෂ කගු/දදියක්ෂග
්බගණතගහරිගඅතාගඑමගු/දදියගපදනවරගාාරණනගකයගපියධාමටගාටයුතුගාළගයුතුරේ.
2.6 සම්ධිිකගබංකුගධාසි/දගසම්ධිිකගප්රනුල්ගසංධාධනගරුතගයෝකුමකගාා ලග්බනගප්රතිුල්යගඅයිාගකයගසදහග
හීනුනගරශ්ේ යගපදනවරගාාරණනගසීයයටගහතාග)7%)ගුර්ශිාගරපොලියක්ෂගඅයාා ලගඇත.
2.7 සම්ධිිකගප්රනුල්ගසංධාධනයගධාසි/දගසම්ධිිකගබංකුරු/දග්බණ/දනගප්රතිුල්යගඅයිාගකයගු්ටගඅදළුග
මසිාුගයෝයමිතගරපොලියගරණධායගයුතුගඅතාගසමජිාය/දගධාසි/දගආපසුගරණුනග්බනගකයගුලද්ගපදනවරග
ාාරණනගචක්රීයගර්සගඉ්ලුවරගාා ලග්බනගඅරනකුමකගසමජිාය/දගරුතගකයග්බගදිමටගාටයුතුගාළග
යුතුරේ.ග
2.8 සමජිාය/දග ධාසි/දග ්බග ණමකග අන්කළුග සහනග කයග ආපසුග රණධාමග මතග එාතුග ුනග ුලද්ග රුනමකග
සමජිාරයකුග රුතග කයග ර්සග යෝකුමකග රිම මග සදහග භධාතග ාළග රනොහරිග ු/දර/දග නවරග එරසේග
එාතුුනගුලද්ගසම්ධිිකගබංකුරු/දග්බගණමකගප්රතිුල්යගඅයිාගකයගසදහගආපසුගරණධාමටගාටයුතුගාළග
යුතුරේ.
2.9 සම්ධිිකගප්රනුල්ගසංධාධනයගධාසි/දගඑහිගසමජිාිග සමජිාු/දටග්බගරදනග “ග අන්කළුගසහනගකය”ග
සදහ,ග
2.9.1 දදයෝාුගරහ්ගසතිපතගකයගආපසුගරණධාරවරදිගමසිාුගසියයටගඑාාග)1%)ගසථුාගරපොලියක්ෂද
2.9.2 මසිාුගආපසුග රණධාරවරදිගුර්ශිාුගසියයටගරදෝහාග)12%)ගහීනුනගරශ්ේ යගමතග ගරපොලියක්ෂදගගග
අයගාළගයුතුරේ.ග
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2.10 ගසම්ධිිකග බංකුරු/දග කයග ්බරණනග හිතමතග පහාග හම නග ්දග රබෝකයාන්රුකුටග “ග සම්ධිිකග
අන්කළුග සහන”ග කයග යෝකුමකග රනොාළග යුතුග අතාග රබෝකයග ාන්රුකුරේග ඇපග ාන්රුකුටග කයග
යෝකුමකග රිම මග මහග සභරේග අ ලමතියග රහ්ග ආුර්කග අ ලමතියටග යටරමකග ග ධාධයාග සභරේග අ ලමතියග
මතග තීාකයග ාළග යුතුරේ.ග රබෝකයාන්රුකුග වුුද,ග සම්ධිිකග බංකුරු/දග ්බණමකග කයග ු්ටග අදළග
යෝයමිතගුම ාගරණුගඅුස/දගවුගපසුගගසම්ධිිකගඅන්කළුගසහනගකයග්බගණයෝමටගසුදුසරසකුගු ලගඇත.
2.11 සම්ධිිකග ප්රනුල්ග සංධාධනයටග “අන්කළුග සහනග කය”ග ක්රමරේදයග තුින/දග ුර්ශිාුග සියයටග පහාටගගගගගගගග
)5%)ගුඩිගආ/දතිාගකයගරපොලිගආදයමක්ෂගහිමිු ලගඇත.ගඑමගරපොලිගආදයමගපදනවරගාාරණනගසම්ධිිකග
ප්රනුල්ග සංධාධනර ග ණණුරද ලග සටහ/දග රිම රවරග ාර්යයග සදහග මහග සභග අ ලමතියග මතග ග රත්ාණමකග
ප්රනගනයාරයකු,ගසමජිාරයකුගරහ්ගසමජිාරයකුරේගගදන්රුකුගරුතගගමහගසභුගධාසි/දගතීාකයග
ාානගමසිාගදිමනුක්ෂගරණධාමටගඅුසාගරද ලග්රේ.ග
2.12 ගසමජිාග අුශ්යතුයග පම දිග “සම්ධිිකග අන්කළුග සහනග කය”ග ග යෝකුමකග රිම මටග අදළග ාර්යය/දග
පුමකුරණනග යමග සදහග සම්ධිිකග ප්රනුල්ග සංධාධනර ග ග මහග සභග අ ලමතියග මතග සුදුසුග සථනයක්ෂග
රත්ාණතග යුතුග අතාග එයග සියළුග සමජිායි/දටග පහසුරු/දග ප්රරේශ්ග ධායග හරිග ග සම්ධිිකග ප්රනුල්ග
සංධාධනර ගප්රනගනයාරයකුරේගරහ්ගසමජිාරයකුරේගයෝුසක්ෂගධාමගුඩමකගසුදුසුගරේ.ග
3. ෙමෘද්ධි අරුණළු ෙහන ණය නිකුත් කිරිමට අදාළ ගණුසද ල ෙටහ්  කිරිසම් ක්රමසදදය
3.1 සම්ධිික බංකුුග ධාසි/දග ්බග රදනග යෝරේදනග ලිපියටග අ ලුග ග ප්රනුල්ග සංධාධනර ග ඉතිම ග රිම රවරග ගිණුමටග
ත/දපමකගගාා ලග්බනග“සම්ධිිකගඅන්කළුගප්රතිුල්යගඅයිාගකයගුලද්”ග,
බංකුගරපොතගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග-ගත/දපමකගතින්ු
සම්ධිිකගබංකුුටගරණධායගයුතුගඅන්කළුගප්රතිුල්යගඅයිාගකයගපිුුග)ුණරිවර)ගගගගගගගග-ගගගIIගතින්ු
3.2 ගසමජිායි/දටගකයග්බගදිමගසදහගප්රනුල්ගසංධාධනර ගඉතිම ගරිම රවරගගිණුරම/දගුලද්ගආපසුගණයෝම.ග
බංකුගරපොත,ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග-ගආපසුගතින්ු
ුලද්ගරපොතගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග-ග්බිවරගතින්ු
3.3 කයග ්බග ණයෝමටග බ්රපොරාොමකතුුනග සමජිායි/දග ග මසිාග මහග සභග රැසධාමාදිග ඉ්ලිමක්ෂග ාාග ඒග
සදහගමහගසභගගඅ ලමතියග්බගරණනගතිබියගයුතුගඅතාගපුතිනගරසෞයයගආාක්ෂිතතගතමකමකුගයගයටරමකගමහග
සභුගරැසාළගරනොහරිගඅුසථු්දි,ගමහගසභරේගආුර්කගඅ ලමතියටගයටමකුගධාධයාගසභරේගපුර්ුග
අ ලමතියග්බගරණනගතිබියගයුතුරේ.
3.4 ගගඉහතග3.3ගඅ ලුගඅ ලමතියග්බගණමකගසමජිායි/දගසම්ධිිකගචක්රර්යගඅංාග“ගප්රනුල්ගි11ි2020ි02”ගහිගග
ඇුලණුමගපම දිගඅයදුවරපත්රයක්ෂගප්රනුල්ගසංධාධනර ගසභපතිගරුතගඉදිම පමකගාළගයුතුගඅතාග්රබනගසියළුග
අයදුවරපමකහිගධාසතාගසි.ආර්ගරපොතාගර්යනගණතගාළගයුතුරේ.
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3.5 ගඉහතග3.4ගඅ ලුගඉදිම පමකගාළගඅයදුවරපත්රර ගහගුලද්ගවුුචායාටගඅමකස/දග්බරණනගකයගුලද්ගඅදළග
සමජිායටග යෝකුමකග ාළග යුතුග අතාග පහතග සදහ/දග පම දිග රපොමකු්ග ග සටහ/දග ාළග යුතුරේ.ග එාුාග කයග
රිහිපයක්ෂග යෝකුමකග ාානග ධාටාග සාසග ාානග ්දග ුවුචර්ග රිහිපයග එාටග අුලකග සාසග ාානග ්දග එක්ෂග
වුුචායක්ෂගමගි/දගඑාතුගඅණයගසටහ/දගතබියගහරිරේ.
ුලද්ගරපොතගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග-ගරණධාවරගතින්ු
සමජිාය/දරණ/දග්බියගයුතුගඅන්කළුගසහනගකයගපිුුග)ුමකාවර)ගගගගගගගගගග-ගIගතින්ු
3.6 ඉහතග3.5ගපම දිගසටහ/දගතබනගධාටමග“ගඅන්කළුගසහනගකයගරපොත”ගනමි/දගරුනමගසි.ආර්.ගරපොතා,ගඑක්ෂග
එක්ෂගකයාන්ගරු ලරු/දගපිුුක්ෂගආාවරභගාාගඑහිගපහතගආා්තියටගඅ ලුගසටහ/දගතබියගයුතුය.
අරුණළු ෙහන ණය සපොත ( ලත්කම් )
පිටු අවක........... දිනය

.....නම....................

ුල්ශ්රග

රයොුලු

කයගවීම

.............. CV -ග..... යෝකුමකගරිම ම

ුලද්

...........

.............. R – ....... ුම ාග්බිම

ුලද්

ර්යනය

ධාසතාය

ගගගගගගගගගරණො ලගඅංායග:-අන්කළුි.....
අයවීම

රශ්ේ යග

සමජිාග

රපොිනය ුලද්

)න්)

අමකසන

.......... xx
...........

....... .......... xx

3.7 ගඉහතග 3.5ග පම දිග සටහ/දග තබනග ධාටමග කයග යෝකුමකග ාළග සමජිායග රුතග පහතග සදහ/දග ආා්තියග පම දිග
සාසග ාානග ්දග “ග සමජිාග කයග ාඩ්පත”ග ක්ෂග ්බග දිමග රහ්ග සමජිායග ධාසි/දග රැගරණනග එ ලග ්බනග
අභයසගරපොතාගසටහ/දගතබිමටගහරිරේ.
ොමාජික ණය කාඩ්පත
නම

- ..............................

ොමාජික අවකය - ..............................
ණය අවකය

- ..............................

ලර්ෂය

-ග...................................

මසයගහග
දිනය
..................
...................

කයගුර්ණය

කයගධාම

කයගරණධාම
රපොිනය

අන්කළුග

)න්)

ුලද්

.................
...........

රශ්ේ යග

.............

...........
...........

භණ්ඩණම ාග
අමකසන
xx
xx
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3.8 දදයෝාු,සතිපතගරහ්ගමසිාුගකයගආපසුගරණධාරවරදිගඅදළගසමජිායගරුතගකයගුලද්ගහගරපොිනයග
රු/දරු/දුග සදහ/දග ාාමි/දග ්දුපතක්ෂග යෝකුමකග ාළග යුතුග අතාග එමග ්දුපතග පදනවරග ාාණයෝමි/දග පහතග
සදහ/දග පම දිග රපොමකු්ග සටහ/දග තබියග යුතුය.ග එාුාග කයග රිහිපයක්ෂග සදහග ුම ාග ුලද්ග හග රපොලියග
්බිරවරදිග යෝකුමකග ාානග ්දුපමකු්ග ධාසතාග ඇතුළමකග ර්යකයක්ෂග සාසග ාාග එහිග එාතුග අණයග සටහ/දග
තබියගහරිරේ.
ගගගගගගගගුලද්ගරපොතගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග-ග්බිවරගතින්ු
ගගගගගගගගගගගගගගසමජිාය/දරණ/දග්බියගයුතුගඅන්කළුගසහනගකයගපිුුග)ුමකාවර)ගගගගගගගග-ගගIIගතින්ුග
සමජිාය/දරණ/දගඅයගාාගණ/දනග්දගකයගරපොලිගපිුුග)ගආදයම)ගග ගග-ගගIIගතින්ුග
3.9 ඉහතග 3.8ග පම දිග රපොිනයග සමණග කයග ආපසුග රණධාරවරදි,ග රපොමකු්ග සටහ/දග තබනග ධාටමග ඉහතග 3.6ග පම දිග
“අන්කළුගසහනගකයගරපොරමක”ගද,ග3.7ගපම දිගසමජිාගකයගාඩ්පරමකදගගසටහ/දගතබියගයුතුය.
3.10 ගස්මගමසයක්ෂගඅුසනර දිමගඉහතග3.6ගපම දිගසාසගාානග්දග“ගඅන්කළුගසහනගකයගරපොරමක”ගඑක්ෂගඑක්ෂග
පිුරේග අුසනග රශ්ේ ය/දරේග ්යිසතුුක්ෂග රුනමග රණනග එහිග එාතුුග ණණුරද ලග සාංශ්ග රපොරමකග
“සමජිාය/දරණ/දග ්බියග යුතුග අන්කළුග සහනග කය”ග පිුරේග රශ්ේ යටග සමනග ුනග බුටග තහවුන්ග ාාග
ණතගයුතුරේ.ගග
3.11 ගසම්ධිිකගබංකුරු/දග්බගණමකග“ගඅන්කළුගප්රතිුල්යගඅයිාගකය”ගුලද්ගසදහගබංකුුගධාසි/දගඅයාාගණ ලග
්බනගකයගසංාක්ෂ කගුලද්ග)0.5%)ගපහතගපම දිගසටහ/දගතබියගයුතුරේ.
බංකුගරපොතගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග-ගආපසුගතින්ු
කයගසංාක්ෂ කගණසතුගපිුුග)ධායදවර)ග

ග-ගගIගතින්ුග

3.12 ගසම්ධිිකග බංකුරු/දග ්බග ණමකග අන්කළුග ප්රතිුල්යග අයිාග කයග ආපසුග රණධාරවරදි,ග එමග ුලද්ග ප්රනුල්ග
සංධාධනර ගඉතිම ගරිම රවරගගිණුමටගත/දපමකගාාගධාධයාගසභගඅ ලමතියගමතගණන්ගසභපතිගධාසි/දගඅදළග
කයග ුලද්ග ආපසුග අයග ාාග ණ/දනග ර්සග ලිඛිතුග බංකුුග රුතග ද ලවරග දියග යුතුග අතාග පහතග පම දිග එයග
සටහ/දගතබියගයුතුරේ.ග
බංකුගරපොතගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග-ගආපසුගතින්ු
ගගගගගගගගගගගගගසම්ධිිකගබංකුුටගරණධායගයුතුගඅන්කළුගප්රතිුල්යගඅයිාගකයගපිුුග)ුණරිවර)ගගගගගගගග-ගගගIගතින්ු

ගගගග3.13ගගසම්ධිිකගබංකුරු/දග්බගණමකගඅන්කළුගප්රතිුල්යගඅයිාගකයගසදහගප්රනුල්ගසංධාධනයගධාසි/දගරණධායගයුතුග
මසිාග රපොිනයග ඉතිම ග රිම රවරග ගිණුරම/දග අයග ාාග ණ/දනග ර්සග ධාධයාග සභග අ ලමතියග මතග ණන්ග
සභපතිගධාසි/දග“ගසථුාගයෝරය්ණයක්ෂ”ගලිඛිතුගසම්ධිිකගබංකුගරුතග්බගදිගතිබියගයුතුගඅතාගරණුනග්දග
එමගරපොිනයගපහතගපම දිගසටහ/දගතබියගයුතුය.ග
බංකුගරපොතගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග-ගආපසුගතින්ු
ගගගගගගගගගගගගගසම්ධිිකගබංකුුටගරණුනග්දගකයගරපොිනගපිුුග)ධායදවර)ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග-ගIගතින්ු
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3.14ග සුභධාාග ආපදුක්ෂග මතග යවරග සමජිාරයකුටග ිග සමජිාුාටග කයග ආපසුග රණධාමටග රනොහරිග
වුුරහොමකග මහග සභරේග අ ලමතියග රහ්ග මහග සභරේග ආුර්කග අ ලමතියටග යටමකුග ධාධයාග සභරේග
අ ලමතියග මතග එමග සමජිායග පිිනබදග ධාසතාග ඇතුළමකග ලිපියක්ෂග මගි/දග සම්ධිිකග ප්රනුල්ග සංධාධනර ග
ණන්ගසභපති,ගණන්ගර්ාවරගහගණන්ගභණ්ඩණම ාරේගඅමකසයෝ/දගසම්ධිිකගබංකුුගරුතගකයගසංාක්ෂ කග
ු/දදියගමගි/දගකයගුලද්ගඅයගාාගණ/දනගර්සගඉ්ලිමක්ෂගාළගයුතුරේ.ග
3.15ග ඉහතග 3.14ග පම දිග සම්ධිිකග බංකුුග රුතග ්දග ඉ්ලිමටග අ ලුග සම්ධිිකග බංකුුග ධාසි/දග සම්ධිිකග බංකුග
සමිතිරය/දගඅදළගු/දදිගුලද්ග්බගණයෝමටමකගඒගඅ ලුගප්රනුල්ගසංධාධනයගරුතගයෝකුමකගකයගප්රතිුල්යග
අයිාගකයගුලදලි/දගඅඩුගරිම මටමකගාටයුතුගාළගයුතුරේ.ග
3.16ගකයගසංාක්ෂ කගු/දදියගමගි/දගසම්ධිිකගබංකුරු/දග්බගණමකගප්රතිුල්යගඅයිාගකයගඅඩුගාළගබුගලිඛිතුග
්දගපසුගපහතගපම දිගණණුරද ලගසාංශ්ගරපොරමකගසටහ/දගතබියගයුතුරේ.ගග
ගගගගගගගගගසම්ධිිකගබංකුුටගරණධායගයුතුගඅන්කළුගප්රතිුල්යගඅයිාගකයගපිුුග)ුණරිවර)ගගගගගගගග-ගගගIගතින්ු
ගගගගගගගගගගසමජිාය/දරණ/දග්බියගයුතුගඅන්කළුගසහනගකයගපිුුග)ුමකාවර)ගගගගගගගගගගගගගගගගගගග-ගගIIගතින්ු
3.17ගඉහතග 3.16ග පම දිගසටහ/දගතබනගධාටමග “අන්කළුගසහනගකයගරපොරමක”ගහග “ගසමජිාගකයගාඩ්පරමක”ග
අයවුගකයක්ෂගර්සගසටහ/දගතබියගයුතුරේ.ගග

4 සපොදු කරුණ
4.1ග ගඅවුන්දුග 25ාටගඅිකාගා්යක්ෂග සම්ධිිකගසහනධා්ින/දගහගඅඩුගආදයවර්ින/දගධාසි/දගඉතිම ගාානග්දග
ුලද්ගගමතගගසම්ධිිකගබංකුුගතුළගරණොඩනගුණුගඅාුලද්ගපදනවරගාාරණනගරමමග“ගඅන්කළුගසහනගකයග
ුඩසටහන”ග සම්ධිිකග ප්රනුල්ග සංධාධනග හාහග ක්රියමකමාග ාා ලග ්බ/දර/දග ්මියග නනතුග
ුර්තමනර ග ුලහුකග දිග සිටිනග “ග ක්ෂෂුද්රග කය”ග )ග Micro Credit) ග අර්බුදයටග ධාසදුමක්ෂග ර්සග බධා/දග එයග
අන්ුලණුගණතගාන්ණුගසදහගපමකක්ෂගභධාතගරිම මටගසියළුගප්රනුල්ගසංධාධනගසමජිායි/දගඅුධාකයග
ාාණතගයුතුරේ.
4.2ග රමමග අන්කළුග සහනග කයග ුඩසටහනටග අ ලුග රතොාතුන්ග සම්ධිිකග බංකුුිග බංකුග සමිතියග ග ධාසි/දග හග
සම්ධිිකගසංුර්ධනගරදපර්තරවර/දතුුගධාසි/දගඉ්්ගසිටිනගඕන්මගඅුසථුාගඑමගරතොාතුන්ග්බගදිමටග
සම්ධිිකගප්රනුල්ගසංධාධනර ගප්රනගයෝයායි/දගුණරිමටගබදිගසිටිනගබුගඅුධාකයගාාණතගයුතුරේ.
4.3ගරමමගඅන්කළුගසහනගකයගුඩසටහනටගඅදළුගඅුශ්යගුනගුල්රිතගලිපිද්රුයගසම්ධිිකගප්රරධිශියගසංධාධනග
මට්ටමි/දග ුලද්රකයග ාාග සම්ධිිකග ප්රනුල්ග සංධාධනග රුතග අර්ධාග ාාග ගරබදග හම මටග අුසාග ්බග රදනග
අතාග රුනමකග පර්ශ්ුය/දටග ුයපම ාග රනතනරු/දග ුලද්රකග ාටයුතුග සිදුග ාාග ලිපිද්රුයග රබදග හම මටග
අුසාග්බගරද ලගරනෝරේ.
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4.4ග ග රමමග චක්රර්යග එාතුරේග සදහ/දග ාන්ණුග හා,ග සම්ධිිකග චක්රර්යග අංාග “ග ප්රනුල්ග ි11ි2020ි02”ග හිගග
සදහ/දගඅරනකුමකගාන්ණුගරුනසගරනොරේ.
4.5ග ග රමමග චක්රර්යර ග සදහ/දග ාන්ණුග සවරබ/දධරය/දග යවරග පහදිලිග ාාග ණයෝමක්ෂග අුශ්යග ු/දර/දග නවරග
ප්රනුල්ගසංධාධනගඅංශ්යගභාගඅධයක්ෂ ගඇමතිමගටගාන්ණිාගු/දන.
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගග)දුාාථනගඅංාග-ග011ග2879773ිග071ග4118226,ගගෆක්ෂසග-ග011ග2873794)

ආර්.පි.බි.ගති්ාසිම 
අධයක්ෂ ගනනා්
පිටපමකග
01.

ර්ාවරග-ගුලද්ගඅමතයංශ්ය

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග

02.
ර්ාවරග-ගසම්ධිික,ගණ්හගආර්ථිා,ගක්ෂෂුද්රුල්ය,ගසුයංගරැරියගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග-ගා.ද.ස
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගහගුයපාගසංුර්ධනගානයගඅමතයංශ්ය
ග
03. ගගගගඅධයක්ෂ ගග-ගක්ෂෂුද්රගුල්යග
04. ගගගගප්රධනගඅභය/දතාගධාණකාගග-ගසම්ධිිකගසංුර්ධනගරදපර්තරවර/දතුුගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග-ගඅ.ා.ස.ගගගගගගගග
05. ගගගගසියළුමගඅංශ්ගප්රධයෝ/දගගගගගගගගග-ගගගසම්ධිිකගසංුර්ධනගරදපර්තරවර/දතුු
ග
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