මසේ අංරය
எது இ

DSD/HO/09/CBO/චක්රර්ය

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

My No

ඔසේ අංරය
உநது இ

දිනය
………………………………………

Your No

திகதி

Date

2021.01.29

………………………………………

සියළුම,ග
දිසත්රික්ෂගර්ාවරුන්/දිදිසත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅතිරර්ාගඅධයක්ෂ ගජනා්ුන්/ද,
දිසත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධයක්ෂ ුන්/ද,
ප්රරධිය යගර්ාවරුන්/ද,
දිසත්රික්ෂගසම්ධිිකගයෝරය්ජයිසහාාගඅධයක්ෂ ුන්/ද,
සම්ධිිකගාළමනාන්ු/ද,
සම්ධිිකගසංුර්ධනගයෝ්ධී /ද,
සම්ධිිකගගප්රරධිය යගසංධාධනු්ගසපඳතිුන්/දගහගර්ාවරුන්/ද,
සම්ධිිකගප්රජූල්ගසංධාධනු්ගසපඳතිුන්/දගහගර්ාවරුන්/ද.

ෙමෘද්ධි චක්රසල්ඛ - 2018/14/ප්රජාමු/08/2018/03

එරතු ිරරිම් -01/2021

ෙමෘද්ධි ප්රජා ුහුණුකරුවල්  මින්  ෙමෘද්ධි ප්රතිලාින්  ැනුවලත් ිරරිම
01. හනදි් විම
1.1 සම්ධිිකග ප්රජග ුහුණුකාන්ු/දග මින/දග සම්ධිිකග ප්රජුල්ග සංධාධනු්ග ප්රජග නයායි/දග හග සම්ධිිකග ප්රති්ින/දග
දනුුත්ග කිරිමටග අදළුග 2018.12.10ග දිනතිුග යෝකුත්ග ාානග ්දග ඉහතග අංාග සහ/දග චක්රර්යයටග “ඳළුලග
එාතුු”ගර්සි/දගරමමගචක්රර්යයගයෝකුත්ගාානුගඇත.
1.2 ගසම්ධිිකගප්රජුල්ගසංධාධනගහගසම්ධිිකගප්රරධිය යගසංධාධනගධාසි/දගසි කගාානුග් නගණුකරදනු,ගධාිකමත්ග ඳරිදිග
සටහ/දගකිරිමග හගුල්යගරත ාතුන්ග ප්රා ග සාසග ාළගයුතුග ආාායග පිළි ුගප්රජුල්ගසංධාධනග නයායි/දගග
දනුුත්ගකිරිමගසහගගඅු යගුනගඋඳරදසගහගමඟගරඳ/දධාමගරමමගචක්රර්යයගමින/දග් ගරදනුගඇත.ග

02. ෙමෘද්ධි ප්රජා ුහුණුකරුවල්  සත රා ැනිම
සම්ධිිකග චක්රර්යග “2020ි10ිප්රජුල්ි12ි2020ි03”ග ඳරිදිග සම්ධිිකග ප්රජුල්ග සංධාධනග හග ග ප්රරධිය යග සංධාධනග
ධාසි/දගසි කගාානුග් නගණුකරදනුගගසටහ/දගකිරිමගහගුල්යගරත ාතුන්ගප්රා ගසාසග ාළගයුතුගආාායගපිලි දු,ග
ප්රජුල්ගසංධාධනගඅං යගමින/දගඳළත්ගහගදිසත්රික්ෂගමටමටන්/දගඳුත්ුනග්දගුහුණුකගුඩුලළුු්ටගසහපගිගවුගගප්රජග
ුහුණුකාන්ු/දගරමමගදනුුත්ගකිරිමගසහගරත්ාගණතගයුතුය.ග
-011ලන 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 ගජනා්
ணிப்ார்ගதலலநனதிதிග

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

TelFax -

අතිරර්ාගඅධයක්ෂ ගජනා් )ඳ්නගහගආයතන)

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- 2887722

03. ෙමෘද්ධි ප්රජා ුහුණුකරුවල්  මින්  ැනුවලත් ිරරිසම් ලනඩමුළු පනලනත්විම
3.1ග ග Covid -19 වුාසයග ඳතිරිමග ස්කි්්ටග රණනග රසෞයයග හග ආාක්ෂ ාග අං ග ධාසි/දග යෝකුත්ග ාාග ඇතිගග
මර්රණ්ඳරධි ගු්ටගඅනුුගප්ගාජුල්ගසංධාධනග10ක්ෂගඳමකගඑක්ෂගදනුුත්ගකිරිරවරගගුඩුලළුුාටගාදධාමටග
හකියුගඇත.ගග
ග
3.2ග ග ග එක්ෂග ප්රජුල්ග සංධාධනයකි/දග එි ග ණන්ග සපඳති,ග ණන්ග ර්ාවර,ග ණන්ග ප්ඩඩණරිාග හග ණන්ග අපය/දතාග
ධාණකාගගඳමකක්ෂගරමමගදනුුත්ගකිරිරවරගුඩුලළුුගසහගාදධායගයුතුගරේ.ඒගඅනුුගඑක්ෂගුඩුලළුුක්ෂගසහග
40ක්ෂගඳමකගප්රජගනයායි/දගපිරිසක්ෂගාදධාමටගහකිරේ.ග
3.3ගඑක්ෂගදනුුත්ගකිරිරවරගුඩුලළුුාටගසවරඳත්ගදයාත්ුයගසඳයනගෙමෘද්ධි ප්රජා ුහුණුකරුවසලුටගඑක්ෂගදිනයක්ෂග
සහගන්.1,000ි-ගදිමනුක්ෂග් ගණයෝමටගඅුසායග් ගරදනගඅතාගුහුණුකාන්ු/දගරදරදරනක්ෂගමගි/දගඑක්ෂග
ුඩුලළුුක්ෂගසහගසවරඳත්ගදයාත්ුයග් ගදිමගපිළි දු,ගඑමගුහුණුකාන්ු/දගසමණගසාච්ඡගාාගසම්ධිිකග
ප්රගරධිය යගසංධාධනයගධාසි/දගතිාකයක්ෂගණතගයුතුරේ.
3.4ගගදනුුත්ගකිරිරවරගුඩුලළුුගසදහගගඑක්ෂගප්රජුල්ගසංධාධනගනයාරයක්ෂගරුනුරු/දගඅු යගුනගලිපිදුයගධායදමග
න්.50ිගාටගරන ුඩිගධායගයුතුගඅතාගසංග්රහගධායදමගප්රරධිය යගසංධාධනයගධාසි/දගතිාකයගාළගයුතුරේ.
3.5ග ඉහතග සදහ/දග සියළුග ධායදවරග ඇතුළත්ුනග ඳරිදිග සම්ධිිකග ප්රරධිය යග සංධාධනයග ධාසි/දග රණාකයග ාානග “ුහුණුකග
ුඩුලළුගණසතුුක්ෂ”ගගප්රජුල්ගසංධාධනගධාසි/දගදරියගයුතුගරේ.ගඑමගධායදමගසම්ධිිකගප්රරධිය යගසංධාධනයගරුතග
එාුාග රණධායග යුතුග අතාග එයග ප්රජුල්ග සංධාධනරේග ණුකරදනුග සටහ/දග කිරිමටග අදළග ුලලිාග රඳ ත්ු්ග හග
ණුකරදනුගසාං ගරඳ රත්ගඅදළගපිටුු්ගගඳහතගසදහ/දගඳරිදිගසටහ/දගතබියගයුතුය.ග
ගගගගගගග3.5.1 බනංු සපොසත් සහ මුැල් සපොසත්
සැලන ැ ුහුණුක ැාේතු (වියැම්)

- ආපසු තීුවල සහ සැවිම් තීුවල
- පළමු තීුවල

3.6ග ග ග සම්ධිිකග ප්රජුල්ග සංධාධනග රුති/දග සම්ධිිකග ප්රරධිය යග සංධාධනයග රුතග ්ර නග ුහුණුකග ුඩුලළුග ණසතුුගග
ප්රරධිය යගසංධාධනයටගආදයමක්ෂගුනගඅතාගුහුණුකගුඩුලළුුගරුනුරු/දගුයගාානගුලද්ගධායදමක්ෂගරේ.ගඑයග
ප්රරධිය යග සංධාධනරේග ග ණුකරදනුග සටහ/දග කිරිමටග අදළග ුලලිාග රඳ ත්ු්ග හග ණුකරදනුග සාං ග රඳ රත්ග
අදළගපිටුු්ගගඳහතගසදහ/දගඳරිදිගසටහ/දගතබියගයුතුය.ග
3.6.1 බනංු සපොසත් සහ මුැල් සපොසත්
ැ ුහුණුක ැාේතු (ආැායම්)
3.6.2 බනංු සපොසත් සහ මුැල් සපොසත්
ුහුණුක ලනඩමුළු ෙැහා විවිධ සැවිම් (වියැම්)

- තන් පත් තීුවල සහ නබිම් තීුවල
- සැලන තීුවල
- ආපසු තීුවල සහ සැවිම් තීුවල
- පළමු තීුවල
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ගගග3.7ගුහුණුකුගසදහගාදුනගප්රජුල්ගසංධාධනගනයායි/දගරුතගඇුලුකමගCBO-1/2021-01 ි ගසදහ/දගඅපයසයටග
අනුුග ඇුලුකම CBO-1/2021-02ග ි ග සදහ/දග ආදර් ග ධාස කමග ඳදනවරග ාාරණනග ප්රජග ුහුණුකාන්ු/දග ධාසි/දග
ුහුණුකුග් ගදියගයුතුරේ.
ගග3.8ග ග සම්ධිිකගචක්රර්යග 2018ි14ිප්රජුල්ගි08ි2018ි03ග ි ගරේදගඅංාග 2.4ගි ගසදහ/දගුනග “ප්රජග ුහුණුකග අිකක්ෂ කග
ාන්වුු”ග ධාසි/දග රමමග ුහුණුකග ුඩුලළුග සිය්්ග ඳුත්ධාරවරග දිග අිකක්ෂ කයග ාළග යුතුග අතාග එමග අිකක්ෂ කග
ාන්ටුුටගඅුමගු රය/දගඑක්ෂගසම්ධිිකගාළමනාන්රුකුගරහ්ගඇතුළත්ගුනගඳරිදිගසමජිායි/දගතිරදරනකුග
සිටියගයුතුගරේ.ගග
3.9ගගගසම්ධිිකගසංුර්ධනගරදඳර්තරවර/දතුරේගලියඳදිංචිගධාගඇතිගහගලියඳදිංචියගුර්ෂිාුගඅළුත්ගකිරිමටගාටයුතුගාාග
ඇතිගදිසත්රික්ෂාරේගඇතිගසියළුමගසම්ධිිකගප්රරධිය යගසංධාධනගහගප්රජුල්ගසංධාධනගරුතගරමමගුහුණුකුග් ග
දියගයුතුගඅතාගඑයගයෝසිගඅයුරි/දගසි කුනග ුටගරස යග ලිරවරගහගඅු යගසහරය්ණයග් ගදිරවරගුණකිමගදිසත්රික්ෂග
සම්ධිිකග අධයක්ෂ ිග යෝරය්ජයග අධයක්ෂ ිග සහාාග අධයක්ෂ ිග ප්රජුල්ග සංධාධනග ධා යග පාග සම්ධිිකග
ාළමනාන්ිගධාණකනගාළමනාන්ගහගඅිකක්ෂ කගාළමනාන්ගරුතගඳුානුගඇත.

04. ුහුණුක ලනඩමුළුලට අැාළ ලාර්තාරරණය
4.1 සම්ධිිකගචක්රර්යග 2018ි14ිප්රජුල්ගි08ි2018ි03ගි ගරේදගඅංාග 5.1ගි ගසදහ/දගුනගඳරිදිගසාසග ාානග්දග
ුර්තුක්ෂගප්රරධිය යගසම්ධිිකගාළමනාන්ග ධාසි/දගදිසත්රික්ෂගසම්ධිිකගඅධයක්ෂ ිග යෝරය්ජයගඅධයක්ෂ ිසහාාග
අධයක්ෂ ගරුතගයධායගයුතුගරේ.
4.2ග සම්ධිිකග චක්රර්යග 2018ි14ිප්රජුල්ග ි08ි2018ි03ග ි ග රේදග අංාග 5.2ග ි ග සදහ/දග ුනග ඳරිදිග සාසග ාානග ්දග
ුර්තුක්ෂග දිසත්රික්ෂග සම්ධිිකග අධයක්ෂ ිග යෝරය්ජයග අධයක්ෂ ිසහාාග අධයක්ෂ ග ධාසි/දග සම්ධිිකග සංුර්ධනග
රදඳර්තරවර/දතුරේගප්රජුල්ගසංධාධනගඅං රේගඅධයක්ෂ ගරුතගඑධායගයුතුගරේ.

05. පනහනදිලි රර ැනිම.
5.1ග ඇුලුකවරග CBO-1/2021-01 ග යටරත්ග ඉදිරිඳත්ග ාාග ඇතිග අපයසයග හග ඇුලුකවර CBO-1/2021-02 යටසත්
ඉදිරිපත් රර ඇතිල ආදර් ග ධාස කම,ග රමමග ුහුණුකග ුඩුලළුුග ඳුත්ධාමග සහග ඳමකක්ෂග සම්ධිිකග ප්රරධිය යග
සංධාධනග මටමටන්/දග ුලද්රකයග ාාග ණයෝමටග අුසායග ් ග රදනග අතාග දිු ග ාලිනුග පධාතයටග ණයෝමග සදහග
ආා්තිග ඳත්රග ුලද්රකයග කිරිම,ග ුලද්රකයග ාානග ්දග රඳ ත්ග න්්දිග ණයෝමග රහ්ග එමග රඳ ත්ග පධාතග කිරිමග සදහග
අුසාග් ගරදනුගරන ්රේ.ග
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ගගගගගගග
ගගගගගගග5.2ග අදළග ුහුණුකරු/දගඳසුග 2021ගජනුරිග01ග ුනගදිනගසිටගක්රියත්මාගුනගඳරිදිගසම්ධිිකගප්රජුල්ගසංධාධනගහග
ප්රරධිය යගසංධාධනගධාසි/දගණුකරදනුගසටහ/දගකිරිරවරගහගුල්යගරත ාතුන්ගඉදිරිඳත්ගකිරිරවරගක්රමරේදයගපධාතග
ාළගයුතුගඅතාගඒගසදහගසම්ධිිකගචක්රර්යග2020ි10ිප්රජුල්ි12ි2020ි03ගි ගසදහ/දගආා්තිු්ටගඅනුකූ්ුනග
ඳරිදිග අපයසග රඳ ත්ග හග .ආ.ආර්.රඳ ත්ග ු්ග සටහ/දග තබිමටග ාටයුතුග ාළග යුතුරේ.ග එි දිග එමග චක්රර්යරේගග
ඇුලුකවරග අංාග CBO-12/01, CBO-12/02, හග CBO-12/03 )පිටඳතක්ෂග සි තු)ග ි ග සදහ/දග ර්යනග ඳමකක්ෂග
ප්රරධිය යග සංධාධනග මටමටන්/දග ුලද්රකයග ාාග ප්රජුල්ග සංධාධනග රුතග අර්ධාග ාාග ර දග හරිමටග අුසාග රදනුග
ඇත.ග
ගගග ගගගග5.3ගගරමමගචක්රර්යරේගසදහ/දගාන්ුකගසවර /දධරය/දගයවරගඳහදිලිගාාගණයෝමක්ෂගඅු යගු/දර/දගනවරගප්රජුල්ග
සංධාධනගඅං යගපාගඅධයක්ෂ ගඇමතිමගටගාන්ණිාගු/දන.
ගගගගගගගගගගගගගගගග) කාාථනගඅංාග-ග011ග2879773ිග071ග4118226,ගගෆක්ෂසග-ග011ග2873794)

ආර්.පි.බි.ගති්ාසිරි
අධයක්ෂ ගජනා්
පිටඳත්ග
01. ර්ාවරග-ගුලද්ගඅමතයං ය

ගගගගගගගගගගගග

-ගා.ද.ස

02. ර්ාවරග-ගසම්ධිික,ගණ්හගආර්ථිා,ගක්ෂෂුද්රුල්ය,ගසුයංගරැකිය
ගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගහගුයඳාගසංුර්ධනගාජයගඅමතයං ය
ග
03. අධයක්ෂ ගග-ගක්ෂෂුද්රගුල්යග
04. ප්රධනගඅපය/දතාගධාණකාගග-ගසම්ධිිකගසංුර්ධනගරදඳර්තරවර/දතුුගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගගග-ගඅ.ා.ස.ගගගගගගගග
05. සියළුමගඅං ගප්රධයෝ/දගගගගගගගගග-ගගගසම්ධිිකගසංුර්ධනගරදඳර්තරවර/දතුු
ග

ගගගගගගගග
ග
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